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Zápis 
 

z 11. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se 
konalo ve čtvrtek  

dne 5. 12. 2019 od 8:30 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 Ing. Petr Hlubuček 
  radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. na část 

jednání 
  radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová na část jednání 
Ověřovatelé:  1. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   radní hl. m. Prahy Adam Zábranský 
Zapisovatelka: Mgr. Ingrid Žálková 
 
 
 11. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 8:55 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který navrhl zařadit na program jednání 
materiál s názvem „k auditní zprávě Evropské komise“. 
 
 K návrhu programu 11. mimořádného jednání Rady HMP proběhla rozsáhlá 
diskuse, které se zúčastnili: JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, 
radní Kordová Marvanová, JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 09 a STAN - Spojené síly 
pro Prahu, radní Zábranský, JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP, Mgr. Čižinský – předseda 
klubu PRAHA SOBĚ, Jan Wolf - vystoupil jako zastupitel ZHMP, Ing. Javornická – 
pověřená řízením MHMP, náměstek primátora Vyhnánek, který se zároveň z dalšího 
jednání Rady HMP omluvil, radní Johnová, která se taktéž omluvila z dalšího jednání 
Rady HMP a Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011. 
 Radní Kordová Marvanová požádala zaznamenat do zápisu, že primátor hl. m. 
Prahy porušil Zákon o hl. m. Praze tím, že jí odepřel právo na informace, jelikož jí nebyly 
odborem Kanceláře primátora poskytnuty materiály týkající se auditní zprávy Evropské 
komise. Na  uvedené reagoval primátor hl. m. Prahy, který uvedl, že Zákon o hl. m. Praze 
z jeho strany porušen nebyl, jelikož mu osobně nebyla doručena žádná žádost týkající se 
poskytnutí uvedených materiálů. 
 
 
Schválení programu 11. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 11. mimořádného jednání Rady HMP nebyl schválen. 
 (pro hlasovali 4, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomní 4 – náměstek primátora 
Hlubuček, náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr a radní Johnová) 
  

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html?memberId=5792
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33586
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/politicke_kluby/index.html?clubId=33400
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/politicke_kluby/index.html?clubId=33400
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11. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 9:54 hodin. 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Ingrid Žálková v. r.     
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
  1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Adam Zábranský v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
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