Zápis
z 6. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo
ve čtvrtek
dne 15. listopadu 2018 od 17:10 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a 3 originálu zápisu)
--Ing. Petr Hlubuček
MgA. Hana Třeštíková

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

Jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 17:20 hod. primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib, který po předběžném souhlasném vyjádření členů Rady HMP navrhl
na program jednání dva body - TISK R-31502 a Organizační záležitosti.
Schválení programu jednání Rady HMP
Program 6. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen.
(pro hlasovalo 11)
1.

pověřená ředitelka MHMP

k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy
TISK R-31502
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání: 17:25 – 17:35
--PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
USNESENÍ ČÍSLO
2948

PŘIJATO

Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená ředitelka MHMP.
Náměstek primátora Hlubuček požádal Radu HMP o úpravu názvu své oblasti
působnosti v tomto znění – Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí,
infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti, což bylo Radou HMP akceptováno.
Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu textace jedné oblasti v rámci působnosti
radního Chabra tak, že správa městského nemovitého majetku nebude zahrnovat městský
bytový fond, což bylo Radou HMP akceptováno.
Radní Šimral požádal Radu HMP o úpravu názvu své působnosti v tomto
správném znění – Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory
podnikání, což bylo Radou HMP akceptováno.
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Primátor hl m. Prahy dále navrhl doplnění v rámci působnosti radního Chabra
tak, že celý název jedné z oblastí zní – obchodně-ekonomické aktivity investorů na území hl.
m. Prahy v souvislosti s nemovitým majetkem.
Na dotaz náměstka primátora Hlaváčka ohledně oblasti kultury, odpovídala
radní Třeštíková.
Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.
Bod č. 2
Organizační záležitosti
17:36-17:54
Pověřená ředitelka MHMP seznámila členy Rady HMP se způsobem přípravy tohoto
prvního jednání Rady HMP a rámcově i s procesy, které standardně souvisí s podklady
a průběhem jednání tohoto voleného orgánu hl. m. Prahy.
JUDr. Mařík informoval členy Rady HMP o organizačních záležitostech činnosti Rady HMP
včetně základních postupů a úkonů podle Jednacího řádu Rady HMP a Pravidel přípravy
a vyhotovování materiálů k jednání Rady HMP.
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6. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 17:55 hodin.
Přijaté usnesení Rady HMP č. 2948 je součástí tohoto zápisu.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS.

Ověřovatelé:
Ing. Petr Hlubuček
náměstek primátora hl. m. Prahy

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. m. Prahy
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