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Z Á P I S 

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,   

které se konalo dne 27. června 2022 

od 11.30 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice  

  

 Dle prezence bylo přítomno: 

57 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy (z toho 2 poslanci PS         

     PČR) 
  2 zástupci městských částí hl. m. Prahy 
     Ing. Martin Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP 
  3 zástupci ředitele MHMP 

                          11 ředitelů odborů MHMP  
                                                 7 ředitelů organizací 

              1 poslanec PS PČR (současně i člen ZHMP) 
   1 host 

            18 zástupců tisku 
 

CELKEM přítomných: 180 osob 
 

 
 

OMLUVENI: 

 
Radomír Nepil – od 13,45 do 15 hodin 

 
Mgr. Marta Gellová – od 17,20 hodin 

 
Mgr. Jan Čižinský – od cca 16,45 hodin 

 
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.  – od 
cca 16,45 hodin 

 

Ing. Jakob Hurrle – od cca 16,45 hodin 
 

PharmDr. Petr Fifka – od 12 do 13,30 hodin 

 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček – od 14 do 15 
hodin 

 
Ondřej Kallasch 

 
Ing. Ladislav Kos – od 17,30 do 19,45 hodin 

 
Mgr. Jiří Koubek, DiS. – od 16,30 hodin 
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Mgr. Petr Kubíček – od 11 do 12 hodin 

 
Milan Maruštík  

 
RNDr. Jana Plamínková – od 15 hodin 

 
JUDr. Jiří Pospíšil 

 
Ing. Pavel Richter 

 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
 

Ing. Alexandra Udženija 

 
Mgr. Radek Vondra – od 19 hodin 

 
Jiří Zajac – od 16 hodin 

 
Jan Wolf  

 
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. – od 21 
hodin 

 

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. – od 
21,20 hodin 

 
Ing. Petr Hlubuček – nebyl přítomen 
 
 

 
3. mimořádné zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl. m. Prahy v 
11,36 hodin.   

 

 
  Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo 

tedy schopno se usnášet. 
        Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením 

§ 60 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, na základě požadavku 24 členů 
Zastupitelstva a dále uvedl, že na něj byli pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, 
především občanům hl. m. Prahy a dalším zúčastněným, že se průběh tohoto jednání opět 
přenáší na internetové stránky www.praha.eu. 

 
          Ověřením zápisu byli pověřeni Ing. Miloš Růžička a Bc. Tomáš Štampach. 
 
         Primátor hl. m. Prahy přítomné informoval, že byl klubem TOP 09 a STAN -  

Spojené síly pro Prahu informován, že Ing. Petr Hlubuček byl z jejich klubu vyloučen a 
pro toto mimořádné jednání je již „nezařazený“.  

http://www.praha.eu/
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Hlasování o členech návrhového výboru:                                                                                              
předseda: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc. 
členové:   Mgr. Martin Benda  

     Mgr. Ing. Jaromír Beránek 

                 Ing. Ondřej Prokop 
                 Mgr. Zdeněk Zajíček 
 
tajemník: JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. – ředitel sekce a pověřen řízením odboru LEG 

MHMP 
PRO: 47     PROTI: 0 ZDR.  1 

Bylo přijato. 
 

Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. 
 

Předsedající primátor hl. m. Prahy informoval ke stanovení programu jednání, že 
skutečnost, že žádost jedné třetiny všech členů Zastupitelstva na svolání Zastupitelstva 

musí podle zákona o hlavním městě Praze obsahovat předmět jednání, je právně chápána 
jako zdůvodnění takovéto žádosti, resp. jako podnět pro Radu HMP, který Rada při 
stanovení programu jednání Zastupitelstva může, ale nemusí, vzít v potaz. Dále uvedl, že 
ustanovení zákona, týkající se svolání Zastupitelstva na základě žádosti členů 

zastupitelstva a ustanovení o stanovení návrhu programu, jsou v zákoně jasně oddělena.  
Primátor hl. m. Prahy dále sdělil, že znění platné zákonné úpravy, řešící stanovení 

návrhu programu zasedání ZHMP, nerozlišuje, zda se jedná o běžné svolání zastupitelstva 
primátorem v rámci jeho kompetencí, kdy se zasedání svolává dle potřeby, či zda se jedná 

o svolání Zastupitelstva primátorem hl. m. Prahy na základě žádosti nejméně jedné třetiny 
všech jeho členů. Návrh programu ve všech případech stanoví a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
ke schválení předkládá Rada HMP. Není při tom vázána předmětem jednání uvedeným 
v žádosti o svolání Zastupitelstva. Pro úplné vysvětlení této problematiky primátor hl.  m. 

Prahy uvedl, že vše, co dosud k otázce návrhu programu zmínil, se samozřejmě nedotýká 
práva členů Zastupitelstva podávat v průběhu jednání vlastní návrhy na zařazení bodů do 
programu jednání Zastupitelstva. Zákon v ustanovení § 64, odst. 2 zákona stanoví, že o 
návrhu bodů, které jsou předneseny v průběhu Zastupitelstva, rozhodne Zastupitelstvo, a to 

jako vždy - hlasováním.  
Primátor hl. m. Prahy informoval, že Rada HMP pro toto 3. mimořádné jednání 

Zastupitelstva stanovila návrh programu na svém jednání 27. 6. ráno, když akceptovala 
body jednání, uvedené v žádosti o svolání tohoto Zastupitelstva.  

Následně primátor hl. m. Prahy konstatoval, že bod č. 1, zařazený na  toto  jednání 
Zastupitelstva, neobsahoval žádné podklady ve formě zpracovaných a distribuovaných 
tisků. Proto požádal, aby kluby členů Zastupitelstva hl. m. Prahy, které iniciovaly svolání 
tohoto mimořádného jednání, podklady připravily. Druhý bod zařazený na toto mimořádné 

jednání Zastupitelstva, jehož předkladatelem byl člen ZHMP Nacher, byl tisk Z –  10594, 
který byl přerušen na 38. zasedání Zastupitelstva dne 16. 6. 2022 z důvodu nepřítomnosti 
předkladatele.   

 
Radou HMP schválená verze návrhu programu jednání 3. mimořádného zasedání 

ZHMP byla členům ZHMP rozdána na stůl.   
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Primátor hl. m. Prahy uvedl, že bod „Návrhy, připomínky a podněty občanů HMP“  
a bod „Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP“ na program jednání Rada HMP 
nezařadila s ohledem na nestandardní čas zahájení jednání. Informoval, že každý člen 
ZHMP může předložit návrh na zařazení obou výše uvedených bodů v rámci rozpravy o 

programu jednání. 
 

V diskusi k návrhu programu jednání vystoupila občanka HMP Petra Pětioká. 
 

V průběhu probíhající diskuse převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek a p oté 
převzal řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček. 
V diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Kubíček J.,  Zajíček, 
Portlík, Pilný, Nepil, Prokop, Novotný, náměstek primátora Scheinherr, předseda výboru 

pro IT a Smart City ZHMP Beránek, primátor hl. m. Prahy, Nacher, Sedeke, Hora, 
předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 
Mahrik, Vodrážka, radní Zábranský, radní Kordová Marvanová  
 

Přestávka 20 minut do 14,12 hodin, která byla následně prodloužena o dalších 10 minut  
 
Řízení schůze převzal primátor hl. m. Prahy. 
V pokračující diskusi k návrhu programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Nepil, 

radní Zábranský, předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu 
podnikání ZHMP Mahrik, Portlík 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Kubíčka J. – zařadit bod „IT zakázky Magistrátu“  jako 

poř. č. 1 
PRO:  25 PROTI: 1 ZDR. 28 

Nebylo přijato. 
 

Hlasování o návrhu člena ZHMP Zajíčka – zařadit tisk Z – 10621 „Nezávislý audit postupu 
orgánů hlavního města Prahy ve věci podání paní Petry Pětioké“ jako bod poř. č. 3 

PRO:  56  PROTI:   0 ZDR. 0 

Bylo přijato. 

 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Portlíka – zařadit tisk Z – 10622 „K zadání hloubkových 
auditů v oblasti informatiky hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 3 

PRO:  57 PROTI:  0  ZDR. 0 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Pilného – zařadit bod „Revokace tisku Z – 10424 – 
zvýšení základního jmění Pražských služeb“ jako poř. č. 3 

PRO:  23 PROTI:   5 ZDR. 21 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – zařadit bod „Výsledky protikorupční strategie  

vedení města“ jako poř. č. 3 
PRO:  26 PROTI:   0 ZDR. 23 

Nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu člena ZHMP Nachera – přeřadit bod 2., tisk Z – 10594 „ 
K nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy“ a nově zařadit jako bod 
poř. č. 1 

PRO:  49 PROTI:   0 ZDR. 7 

Bylo přijato. 
 
Hlasování o celém návrhu programu jednání 

PRO:  52 PROTI:  0 ZDR. 2 

Bylo přijato. 
 

S návrhem programu jednání byl vysloven souhlas. 

 

 

Procedurální návrh člena ZHMP Čižinského – prodloužit jednání tohoto zasedání i po 19. 
hodině 

Pro: 48 Proti: 2 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
 

V průběhu projednávání bodu převzal řízení schůze náměstek primátora Vyhnánek  a  poté 
převzal řízení schůze I. náměstek primátora Hlaváček. 

    1 
 

zastupitel Nacher 

 

k nedostatečným kapacitám středních škol na území hl. m. Prahy 

 
tisk byl přerušen na 38. ZHMP dne 16. 6. 2022  

 

  

   TISK:        Z - 10594 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  46        PROTI: 1         ZDRŽEL SE: 1    
 

 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   3M/1 

Materiál uvedl člen ZHMP Nacher. 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Šimral, Zajíček, Nepil, předsedkyně výboru 

pro výchovu a vzdělávání ZHMP Čapková, Pilný, Nacher, Plesníková, Portlík , Čižinský, 
náměstek primátora Vyhnánek, náměstek primátora Scheinherr, předseda výboru pro 
bydlení ZHMP Zelenka, Vodrážka, Sedeke, Bílek 
 

radní Šimral – požádal do bodu II. ukládá…“ doplnit ke každému bodu termín (s návrhem 
se člen ZHMP Nacher ztotožnil) 
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Procedurální návrh člena ZHMP Nachera – přerušit tento tisk a pokračovat dalším bodem 
s tím, že s předsedou návrhového výboru budou dopracovány všechny předložené návrhy 
k textu usnesení a následně se k projednávání bodu členové ZHMP navrátí a budou 
hlasovat. K procedurálnímu návrhu vystoupil člen ZHMP Čižinský a Bílek, který požádal 

předsedajícího, aby dal o procedurálním návrh člena ZHMP Nachera hlasovat.  
Pro: 23 Proti: 4 Zdr. 24 
Nebylo přijato. 
 

člen ZHMP Čižinský – do původního textu usnesení v bodě „II. ukládá 2. prozkoumat…. a 
do bodu 3. iniciovat…..“ navrhl doplnit nový text ve znění: „ve spolupráci se 
Středočeským krajem“ 
Pro: 33 Proti: 0 Zdr. 8 

Bylo přijato. 
 
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Čapková – do původního textu 
usnesení navrhla vložit do bodu II. ukládá Radě HMP nový bod 6. s textem: „vyžádat od 

městských částí seznam budov, které je možné přebudovat na střední školy ,  tedy budovy 
historicky kolaudované či nově kolaudovatelné na školy“ a původní body 5. a 6. by se 
odsunuly 
Pro: 28 Proti: 0 Zdr. 9 

Nebylo přijato. 
 
Doplňující návrh člena ZHMP Nepila – do původního textu usnesení doplnit nový text ve 
znění: „II. ukládá 7. prověřit možnost okamžité dočasné transformace 1. ročníků 

osmiletých gymnáziích na čtyřletá gymnázia za účelem zkapacitnění těchto škol“ 
Pro: 3 Proti: 6 Zdr. 23 
Nebylo přijato. 
 

člen ZHMP Pilný a předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP Zeman – požádali o samostatné hlasování ke každému bodu návrhu usnesení  
 
Bod „I. konstatuje, že vzhledem k demografickému vývoji je nutné řešit nedostatek míst ve 

středních školách v hl. m. Praze“ 
Pro: 45 Proti: 1 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
 

Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 1. vypracování analýzy, která by refrektovala jak 
demografický vývoj a také nárůst počtu dětí a mladistvých z Ukrajiny a která by 
reflektovala zájem mezi dětmi a mladistvými o středoškolské obory tak, aby na základě 
této analýzy bylo možné aktualizovat výhledy potřeb kapacit středních škol na následující 

roky 
Termín: 28.2.2023 
Pro: 48 Proti: 1 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
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Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 2. prozkoumat ve spolupráci se Středočeským krajem 
možnosti změny zákonů (například RUD) a dalších opatření, která by navýšila finanční 
prostředky pro střední školy na území hl. m. Prahy 
Termín: 8. 9. 2022 

Pro: 41 Proti: 3 Zdr. 2 
Bylo přijato. 
 
Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 3. iniciovat ve spolupráci se Středočeským krajem změnu 

školského zákona tak, aby si kraj mohl vymezit spádovost středních škol zřizovaných 
krajem na území tohoto kraje 
Termín: 8. 9. 2022 
Pro: 38 Proti: 6 Zdr. 1 

Bylo přijato. 
 
Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 4. předložit ZHMP přehled kroků, které by HMP 
v souvislosti s narůstajícím počtem žáků činilo tak, aby bylo do budoucna možné zajistit 

bezplatné středoškolské vzdělávání pro všechny děti a mladistvé žijící na území hl. m. 
Prahy“ 
Pro: 24 Proti: 7 Zdr. 10 
Nebylo přijato. 

 
Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 4. „prověřit možnost zapojení soukromých středních škol 
např. formou stipendií financovaných hl. m. Prahy 
Termín: 8. 9. 2022“ 

Pro: 34 Proti: 2 Zdr. 7 
Bylo přijato. 
 
Bod „II. ukládá 1. Radě HMP 6. (změnit na bod 5) s textem: „oslovit soukromé v lastníky 

budov historicky kolaudovaných či nově kolaudovatelných na školy k jednání o pronájmu 
či prodeji 
Termín: 8. 9. 2022“ 
Pro: 46 Proti: 1 Zdr. 0 

Bylo přijato. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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zastupitel Zajíček 

 

k prošetření ekonomické výhodnosti vybraných zakázek v gesci Dopravního podniku hl. m. 

Prahy 

 

  
   TISK:        Z - 10624 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  43        PROTI: 0        ZDRŽEL SE:  1   

 

 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   3M/2 

Úvodem vystoupil náměstek primátora Scheinherr. Poté vystoupil Ing. Petr Witowski – 
předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., který reagoval i v  rámci 

diskuse členů ZHMP. 
 
 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Pilný, Zajíček, Prokop, Sedeke, radní Kordová 

Marvanová, náměstek primátora Scheinherr, Portlík, předseda výboru pro bydlení ZHMP 
Zelenka, Nacher, Nepil, Kubíček J., předsedkyně výboru pro sociální politiku ZHMP 
Horáková, Vodrážka, Bílek, předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a 
podporu podnikání ZHMP Mahrik, Brückner. V rámci diskuse vystoupil Ing. Martin 

Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP. Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní 
Chabr. náměstek primátora Vyhnánek, Novotný. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš 
Havel, Ph.D. – ředitel sekce a pověřený řízením odboru LEG MHMP. 
 

radní Kordová Marvanová – reagovala na diskusní příspěvek náměstka primátora 
Scheinherra ve věci svých účastí při jednáních Rady HMP a uvedla, že jednání Rady HMP 
se zúčastňuje a přizpůsobuje tomu i dovolenou 
 

Závěrečné slovo přednesl člen ZHMP Zajíček. 
 
Pozměňovací návrh člena ZHMP Prokopa – navrhl nový text ve znění „ZHMP odvolává 
náměstka primátora Scheinherra z Rady hl. m. Prahy“ 

Pro: 20 Proti: 19 Zdr. 2 
Nebylo přijato. 
 
Samostatné hlasování o bodech, obsažených v části „I. ukládá Radě HMP…..“ s tím, že do 

každého bodu byl doplněn „kontrolní termín: 30. 8. 2022“ 
Pro: 44 Proti: 0 Zdr. 0 
Bylo přijato. 
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Samostatné hlasování o bodu „II. žádá Radu HMP……“ s tím, že byl doplněn „kontrolní 
termín“ 
Pro: 22 Proti: 0 Zdr. 20 
Nebylo přijato. 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Procedurální návrh člena ZHMP Portlíka - předřadit projednávání bodu poř. č. 4, tisku Z –  

10622 před bod poř. č. 3, tisk Z - 10621 
Pro: 42 Proti: 0 Zdr. 3 
Bylo přijato. 
 

    4 

 

zastupitel Portlík 

 

k zadání hloubkových auditů v oblasti informatiky hl. m. Prahy    

 

  
   TISK:        Z - 10622 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  41        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 0    
 

 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   3M/3 

Materiál uvedl člen ZHMP Portlík, který v rámci svého příspěvku stáhl z návrhu textu 
usnesení bod: „II. ukládá Ing. Martinovi Kubelkovi, Ph.D., řediteli MHMP 1. neprodleně 

zajistit provedení hloubkových auditů zakázek odboru informatických činností MHMP a 
společnosti Operátor ICT, a.s. ….zadávaných ředitelem Milanem Krchem“. Zároveň 
informoval, že byl pozměněn původní text usnesení v souladu s úpravami primátora HMP. 
Poté vystoupil primátor hl. m. Prahy. 

 
V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: předseda výboru pro správu majetku, majetkové 
podíly a podporu podnikání ZHMP Mahrik, Kubíček J., primátor hl. m. Prahy, Nepil, 
Prokop, Nacher, Dlouhý, Hora, Portlík, Pilný 

 
Pozměňovací návrh člena Nachera – do textu usnesení doplnit text „ZHMP 4. odvolává 
primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba z Rady hl. m. Prahy“ 
Pro: 17 Proti: 18 Zdr. 4 

Nebylo přijato. 
 
Hlasování proběhlo k upravenému textu usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

I.bere na vědomí, že existuje riziko, že zakázky hl. m. Prahy, městských příspěvkových 
organizací a městských společností mohly souviset s aktivitami osob obviněných v kauze 
Dozimetr (viz Příloha 1 tohoto usnesení)  
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II. ukládá 1. Ing. Martinovi Kubelkovi, Ph.D., řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 
1. neprodleně zajistit provedení hloubkových auditů zakázek MHMP v letech 2010 -2022 
(1. etapa 2018 - 2022, 2. etapa 2014 - 2018, 3. etapa 2010 - 2014) s ohledem na možné 
vazby dodavatelů na obviněné v kauze Dozimetr v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto 

usnesení  
2. zadat provedení hloubkových auditů tak, aby byly osloveny společnosti, které  mají s 
realizací takových hloubkových auditů prokazatelné zkušenosti, a to  nejméně v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení  

2. ukládá Radě HMP  
1. aby zajistila, že příspěvkové organizace hl. m. Prahy neprodleně provedou hloubkové 
audity zakázek v letech 2010-2022 (1. etapa 2018 - 2022, 2. etapa 2014 - 2018, 3 . etapa 
2010 - 2014), a to s ohledem na možné vazby dodavatelů na obviněné v kauze Dozimetr, v  

rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a předat výsledek k rukám ředitele 
MHMP  
III. žádá 
obchodní společnosti vlastněné hl. m. Prahou aby neprodleně zajistily provedení 

hloubkových auditů zakázek v letech 2010-2022 (1. etapa 2018 - 2022, 2. etapa 2014 - 
2018, 3. etapa 2010 - 2014) s ohledem na možné vazby dodavatelů na obviněné v kauze 
Dozimetr v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a předat výsledek k rukám 
ředitele MHMP“ 

 
Usnesení bylo přijato. 
 

    3 
 

zastupitel Zajíček 
 

 
 

k prověření postupu orgánů hlavního města Prahy ve věci podání paní Petry Pětioké   

 

  

   TISK:        Z - 10621 

 
   HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                         PRO:  34        PROTI:  0        ZDRŽEL SE: 0    
 

 
   PŘIJATO                                                                               USNESENÍ ČÍSLO:   3M/4 

Materiál uvedl člen ZHMP Zajíček. 
 

V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: radní Chabr, radní Zábranský, Benda, radní 
Kordová Marvanová, Nepil. V rámci diskuse vystoupil Ing. Martin Kubelka, Ph.D. – 
ředitel MHMP. Dále v diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Zajíček, Čižinský, předseda 
výboru pro zdravotnictví ZHMP Růžička. V rámci diskuse vystoupil JUDr. Tomáš Havel, 

Ph.D.– ředitel sekce a pověřený řízením odboru LEG MHMP. Dále vystoupil předsseda 
výboru pro bydlení ZHMP Zelenka. 
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Hlasování proběhlo k textu usnesení, který byl společným návrhem člena ZHMP Zajíčka a 
člena ZHMP Bendy: 
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

I.bere na vědomí, že  
pozemek parc. č. 491/1 v k.ú. Lysolaje, který byl převeden kupní smlouvou uzavřenou 
mezi prodávajícím, Městskou částí Lysolaje, a kupujícím, obchodní společností Dalavrien 
s.r.o., dne 12.7.2017, je aktuálně společností Landia – Zátiší s.r.o. převáděn na pana * ** a 

paní *** 
II. konstatuje, že kupní cena dle kupní smlouvy dle bodu 1 vyvolává na základě podnětu 
paní Pětioké pochybnosti o tom, zda jde o cenu v místě a čase obvyklou dle § 36 odst. 2  
zákona o hlavním městě Praze, přičemž tato kupní smlouva neobsahuje žádné zdůvodnění 

odchylky od ceny obvyklé  
III. ukládá  
1. Radě HMP  
1. prověřit, zda kupní cena dle kupní smlouvy dle bodu 1 odpovídá ceně, která byla ke dni 

12.7.2017 cenou v místě a čase obvyklou, zda není tato kupní smlouva s ohledem na § 36 
odst. 2 zákona o hlavním městě Praze neplatná a zda existuje možnost získání touto 
smlouvou převedených pozemků, popřípadě jejich částí zpět do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

Kontrolní termín: 13.7.2022 
2. pro případ, že bude konstatována neplatnost kupní smlouvy dle bodu 1 a že bude 
konstatována existence možnosti získat touto smlouvou převedené pozemky ,  popřípadě 
jejich části zpět do vlastnictví hlavního města Prahy, přijmout příslušná opatření za účelem 

získání těchto pozemků či jejich částí zpět do vlastnictví hlavního města Prahy, a to včetně 
podání žaloby na určení vlastnického práva k těmto pozemkům či jejich částem, případně 
připojení se jako poškozený v trestním řízení  
Kontrolní termín: 13.7.2022  

2. Ing. Martinovi Kubelkovi, Ph.D., řediteli Magistrátu hl. m. Prahy 1. prověřit jakým 
způsobem bylo naloženo s podáním paní Petry Pětioké ve věci podezřelých skutečností při 
převodu pozemků v Praze 6 – Lysolajích v orgánech hlavního města Prahy včetně ověření, 
jakým způsobem bylo naloženo s jejím podáním na protikorupční linku HMP  

Kontrolní termín: 13.7.2022“ 

 
Usnesení bylo přijato. 
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Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto 

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

 
Přijatá usnesení ZHMP č. 3M/1 až č. 3M/4 jsou součástí tohoto zápisu. 
 

 
I.náměstek primátora Hlaváček poděkoval všem za trpělivost, popřál přítomným krásné 
prázdniny a zakončil jednání v 21,52 hodin. 

 

 
 
 
 

 
MUDr. Zdeněk  H ř i b 
primátor hl. m. Prahy 

 

 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
                      
 
 

     Ing. Miloš Růžička  
 
 
 

 
     Bc. Tomáš Štampach. 

 
 

 
 
 
 

 
Zapsala: Mgr. Jana Soběslavská 
Datum pořízení zápisu: 30. 6. 2022 
 
 


