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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP 

 

 

ZÁPIS z 13. jednání 
Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP  

konaného dne 12. 2. 2020 v 15:00 hod. 
výjezdní zasedání Ústřední čistírna odpadních vod, Nová vodní linka, Císařský ostrov 

     

 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Tomáš Murňák, Tomáš Vojtíšek, Mgr. Vít Zeman, RNDr. Marcela Plesníková,  

Ing. Eva Tylová, Milan Maruštík, Ondřej Růžička, Ing. Alexandra Udženija, Bc. Tomáš Štampach  
Omluveni: Mgr. Jakub Lepš M.A. 
Hosté:  Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora MHMP, Ing. Jiří Rosický, (PVS, a.s.),  
Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 

prostředí ZHMP     
  
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení navrženého programu, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

5. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2019 

6. ÚČOV Praha 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 15.00 hod. 
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a pozvané 
hosty a dále konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové 
výboru byli řádně pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály. Omluvil se Mgr. Jakub Lepš M.A. 

2. Schválení navrženého programu, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem jednání 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 



 

TED 8.3.2.5 Strana 2 
 

 

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelkou zápisu stala Ing. Eva tylová 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

2.3 výbor schvaluje zápis z 12. zasedání výboru dne 21. 1. 2020 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 3 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisk Z-7930 byl rozeslán elektronicky v předstihu. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor doporučuje ZHMP tisk Z-7930 ke schválení  

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků byl rozeslán elektronicky v předstihu. 

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích schválených do RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Zpráva o činnosti Výboru za rok 2019 

Předsedkyně výboru informovala o tisku, kterým Výbor informuje Zastupitelstvo hl. m. Prahy o své činnosti za rok 
2019. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor schvaluje předloženou zprávu o činnosti Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost  
a životní prostředí ZHMP 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

5.2 žádá předsedkyni Výboru o předložení této zprávy v podobě informace Z-7987 Zastupitelstvu hl. m. 
Prahy 

přijato jednohlasně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0  

Předsedkyně výboru předala slovo náměstkovi primátora hl. m. Prahy Ing. Petrovi Hlubučkovi, který přítomné 
informoval o aktuálním dění v rámci své gesce. Hovořil především o klimatickém závazku a s tím související činnosti 
komise a podpracovních skupin, dále o teplárenství a energetice, třídění odpadů, kalovém hospodářství, skládkování 
a veřejných zakázkách na investičním odboru. 

Následně požádal o zařazení témat „Financování strategických investic PVS, a.s.“ a „Kalové hospodářství ÚČOV 
Praha“ do programu příštího jednání výboru. 

6. ÚČOV Praha 

Předsedkyně výboru předala slovo zástupci PVS, a.s. Ing. Rosickému. Ten prezentoval průběh stavby Nové vodní linky 
ÚČOV a následně se členové přesunuli do terénu.  

7. Různé 

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 18.00 hod. Další jednání výboru se 
uskuteční 7. dubna 2020. 
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RNDr. Jana Plamínková 
předsedkyně Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 
 

Tomáš Murňák 
ověřovatel zápisu, místopředseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 

Zapsala: Ing. Monika Kadlecová, tajemnice Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP   

 

 

 

 

  


