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 Zápis 
 

z 1. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo ve čtvrtek 

dne 18. ledna 2018 od 9.30 hodin  
ve vedlejší zasedací místnosti Nové zasedací síně 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:   náměstkyně primátorky Kolínská 
Ověřovatelé:  radní Hadrava 
   radní Wolf 
Zapisovatel:  JUDr. Richard Mařík 
 
 1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.30 hodin 
primátorka hl. m. Prahy, která navrhla zařadit na program jednání ústní bod  „k veřejné 
zakázce "Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území  hl. m. Prahy“ 
vyhlášené příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy“ 
 
(pro hlasovalo 10 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky Kolínská) 
 
Jednání a hlasování Rady HMP probíhalo bez pořizování zvukového záznamu. 
 

1.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k veřejné zakázce "Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“ 
vyhlášené příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
 
Se vstupními informacemi a skutečnostmi seznámila Radu HMP primátorka hl. 
m. Prahy. 
Po doplňujících informacích náměstka Dolínka následovala širší diskuse většiny 
členů Rady HMP, zaměřená na nejrůznější souvislosti, v současné době 
realizovaného záměru HMP, získat 100% majetkový podíl v Pražských službách, 
a.s. a následně pro zajištění činností poptávaných zmíněnou veřejnou zakázkou, 
využívat způsob in-house zadávání. Na závěr přijala Rada HMP usnesení 
navržené primátorkou hl. m. Prahy. 
 
 
                                                                 Doba projednávání:  9.31 – 9.40 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kolínská  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 112 

Navržené usnesení bylo schváleno.  
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1. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončila 
primátorka hl. m. Prahy v 9.41 hodin. 

 
      

 Přijaté usnesení Rady HMP č 112 je součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

 
Zapisovatel: Ověřovatelé : 
JUDr. Richard Mařík     
 

   
 
   
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
   
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy 


