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Zápis 
 

z 8. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
ve čtvrtek  

dne 29. 10. 2020 od 10:50 hodin v zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Zapisovatel:  Mgr. Ingrid Žálková 
 
 
 8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:50 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlasném vyjádření 
členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání materiál R-38501 „k návrhu na 
konání veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků na obnovu vyhořelého 
chrámu sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských“. 
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
Schválení programu 8. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 8. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – náměstek primátora 
Vyhnánek) 
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1.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na konání veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků na 
obnovu vyhořelého chrámu sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských 
 
TISK R- 38501 Doba projednávání:  10:51 – 11:06 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 1  
náměstek primátora Vyhnánek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2372 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 K uvedenému materiálu vystoupil Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP s pozměňovacím návrhem a 
požádal o jeho osvojení.  
 
Pozměňovací návrh zní:  
Rada hl. m. Prahy 

I. schvaluje  
2.  poskytnutí příspěvku hl. m. Prahy ve výši 1 000 tis. Kč z kap. 0680 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do veřejné sbírky dle bodu I. 1. 
tohoto usnesení 
3.  úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0680 rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

II. ukládá 
3. MHMP - OPP MHMP 

1. zajistit realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení 
4. MHMP - ROZ MHMP 

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. 3. tohoto usnesení 
 
 Uvedený návrh si osvojila radní Kordová Marvanová. 
 Dále v rámci diskuse vystoupili primátor hl. m. Prahy, radní Chabr, 
Ing.  Javornická – pověřená řízením MHMP, Mgr. Čižinský – předseda klubu PRAHA SOBĚ 
a Petr Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP. 
 Primátor hl. m. Prahy následně nechal hlasovat o výše uvedeném 
pozměňovacím návrhu. Návrh nebyl přijat (pro hlasovali 2, zdrželo se 5, nehlasovali 3, 
nepřítomen 1 – náměstek primátora Vyhnánek). 
 Navržené usnesení bylo schváleno v původně předloženém znění.  
 
  

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33576
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33576
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8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:07 hodin. 

 
Jednání proběhlo bez pořizování zvukového záznamu.      

 Přijaté usnesení Rady HMP č. 2372 je součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 3. 11. 2020 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Mgr. Ingrid Žálková, v. r.     
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r. 
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
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