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Zápis 
 

ze 7. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo ve čtvrtek 

dne 24. září 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  primátorka hl. m. Prahy 
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - -     
Ověřovatelé:  náměstek primátorky Stropnický 
   náměstkyně primátorky Kislingerová     
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
  
 7. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájila primátorka  
hl. m. Prahy v 9.15 hodin, která navrhla zařadit do programu jednání Rady HMP  
tisk č. 19059. 
 
 Program 7. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
  

1.  radní Hašek 

 
k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané dne 25. 9. 2015 
 

TISK č. 19059 Doba projednávání:  9.16 – 10.44 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dolanský – SVM MHMP 
  Ing. Mušálková – ROZ MHMP 
JUDr. Novotný – předseda představenstva Pražská teplárenská Holding a.s. 
Mgr. Spurný – člen představenstva Pražská teplárenská Holding a.s. 
Ing. Moravec – generální ředitel Pražská teplárenská a.s 
D. Kajpr – člen dozorčí rady Pražská teplárenská a.s    
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2320 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hašek, který předal úvodní 
slovo Mgr. Dolanskému, zástupci odboru SVM MHMP. 
 Následovala široká diskuse, týkající se budoucího uspořádání společností 
skupiny Pražská teplárenská Holding, a.s., do které se zapojila většina členů RHMP  
a přítomní zástupci společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. a Pražská  
teplárenská a.s. 
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 Informace k projednávanému materiálu doplnil Mgr. Jordán, zástupce odboru 
LEG MHMP. 
  
  
 Primátorka hl. m. Prahy přerušila jednání Rady HMP. 
 (9.47 – 10.39) 
  
 Primátorka hl. m. Prahy zahájila přerušené jednání Rady HMP v 10.40 hodin.  
 
 Na základě návrhu primátorky hl. m. Prahy bylo upraveno navrhované 
usnesení – byla vypuštěna ukládací část pod bodem II., dále bylo uloženo odborům 
MHMP ROZ a LEG upravit znění důvodové zprávy a byla doplněna příloha č. 1 
k usnesení. v bodě 3 ve znění: 
hlasovat pro zajištění účasti společnosti na valné hromadě společnosti Pražská teplárenská 
a.s. a navrhnout a hlasovat pro pokyn zdržet se hlasování k bodu programu valné hromady 
„Schválení rozdělení Společnosti odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické akciové 
společnosti“. 
  
 Možný střet zájmů oznámili: náměstek primátorky Dolínek, radní Hadrava  
 a radní Nováková. 
 
 Navržené usnesení bylo v této podobě schváleno. 
 
 
 
Bod č. 2 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(10.45 -10.49) 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP“ mají radní možnost formou 
usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související  
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
- na základě návrhu primátorky hl. m. Prahy bylo přijato usnesení č. 2321  

 k organizačním záležitostem Rady hl.m. Prahy 
(pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Wolf) 
 

- v rámci zápisu uložila primátorka hl. m. Prahy 
úkol -  JUDr. Maříkovi, řediteli odboru OVO MHMP  
ve spolupráci s odborem ROZ MHMP: 
navrhnou obdobné usnesení zajišťující přehled členů Rady HMP  o ekonomické 
činnosti příspěvkových organizací HMP a předložit prostřednictvím ředitelky MHMP  
tento návrh na jednání RHMP v bodě „organizační záležitosti“ 
T: 6. 10. 2015   
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7. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
v 10.50 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2320 a č. 2321 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
   
 
   
   
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Matěj Stropnický 
  náměstek primátorky hl. m. Prahy 
                                                                                                     


