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Zápis 
 

ze 4. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo v pátek 31. března 2017 

 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:  náměstkyně primátorky Kislingerová 
   náměstek primátorky Dolínek 
Zapisovatelka:            Magdalena Vávrová 
 
 
 
 4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.12 hod. 
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. 
 
Schválení programu 4. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 4. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen beze změn. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
 

1.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi Hlavním 
městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace ze 
dne 28. 12. 2000 
 

TISK č. 24807 Doba projednávání:  9.13 – 9.14 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kolínská  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 729 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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2.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. 
Prahy 
 

TISK č. 25199 Doba projednávání:  9.15 – 9.16 

PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠENO 

  
 Projednávání materiálu bylo po širší diskusi přerušeno na návrh 
předkladatele s tím, že v jednání bude pokračováno na konci dnešního jednání Rady 
HMP.  
 Přerušeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu dodatků č. 1 a č. 2 smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, 
uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. 
 

TISK č. 25137 Doba projednávání:  9.17 – 9.18 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 730 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

Společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
zahájila v 9.19 hodin primátorka hl. m. Prahy.  

V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích a ustanovení § 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné 
hromady, podle jednacího řádu Rady HMP. 

 

 
4.  náměstek primátorky Dolínek 

 
ke změně počtu členů dozorčí rady společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s. 
 
TISK č. 25176 Doba projednávání:  9.19 – 9.40 

PŘIZVANÍ: Mgr. Gajané Rejzková – notářka 
                    Mgr. Novotná Opltová – AK Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 731 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil Radu HMP 
předkladatel - náměstek primátorky Dolínek. 
 Po diskusi byla na základě návrhu předkladatele upravena příloha č. 1 
k navrhovanému usnesení, tj. „Smlouva o výkon funkce člena dozorčí rady“, ze které byl 
z článku IV. vypuštěn bod č. 5, č. 6 a č. 7. Primátorka hl. m. Prahy dala o této úpravě 
hlasovat (Návrh byl přijat - pro hlasovalo 10 radních, 1 byla nepřítomna – radní 
Plamínková.) 
 Na základě návrhu předkladatele došlo k úpravě přílohy č. 1 k důvodové 
zprávě „Stanovy společnosti“ v článku VIII. byl doplněn nový odstavec 8. 8. v tomto znění: 
"Představenstvo je povinno zabezpečit uveřejňování všech obchodních smluv uzavřených 
společností v registrech podle příslušných ustanovení právních předpisů." 
 Primátorka hl. m. Prahy dala hlasovat o doplnění tohoto dodatku. (Návrh byl 
přijat - pro hlasovalo 11 radních.) 
 Po uvedených úpravách dala primátorka hl. m. Prahy hlasovat o bodě I 
navrhovaného usnesení, změně „Stanov společnosti“ jako celku usnesení (Návrh byl 
přijat - pro hlasovalo 11 radních.) 
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 Na základě návrhu předkladatele došlo k doplnění bodu II navrhovaného 
usnesení -  jmenovitému doplnění členů dozorčí rady (Návrh byl přijat – pro hlasovalo 
11 radních) 
 Usnesení bylo schváleno ve znění navržených úprav. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k  návrhu zvýšení základního kapitálu a změně stanov společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 
TISK č. 24795 Doba projednávání:  9.41 – 9.44 

PŘIZVANÍ: Mgr. Gajané Rejzková – notářka 
                    Mgr. Novotná Opltová – AK Čalfa, Bartošík a partneři, s.r.o. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 732 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil Radu HMP 
předkladatel - náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s., zakončila primátorka hl. m. Prahy v 9.44 hodin. 
 
 

 
  



5 
 

6.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. 
Prahy 
 

TISK č. 25199 Doba projednávání:  9.45 – 9.46 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 733 

  
 Předložený materiál doplnil předkladatel – náměstek primátorky Dolínek  
o životopis navrženého kandidáta. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

7.  radní Wolf 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 - projektové 
práce" 
 
TISK č. 23474 Doba projednávání:  9.47 – 10.01 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 734 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf. Na základě radního 
Wolfa došlo k doplnění přílohy č. 6 k důvodové zprávě. 
 Navržené usnesení bylo i s tímto doplněním důvodové zprávy schváleno.  
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4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 10.02 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 729 až 734 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
                               
   
 
  Petr Dolínek 
  náměstek primátorky hl. m. Prahy 
 
 
   
 
   
                                                                                                     
                                                                                                 prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 

 


