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Zápis 
 

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

dne 19. 9. 2019 od 22:00 hodin v zasedací místnosti č. 135 Nové 
radnice 

 
 
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:   - - - 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Adam Zábranský 
Zapisovatel:  Ing. David Lísal, MBA 
 
 
 8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil ve 22:05 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlasném vyjádření 
členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání 2 body, a to materiál R-34365 k 
personální změně v představenstvu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. a 
materiál R-34454 k výpovědi nájemních a pachtovních smluv uzavřených za účelem 
zajištění zemědělské výroby. 
 
 
Schválení programu 8. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 8. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zahájil ve 22:06 
hodin primátor hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona č. 
92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 
 

1.  radní Chabr 
 
k personální změně v představenstvu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
 
TISK R-34365 Doba projednávání:  22:06 – 22:10 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1988 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., seznámil předkladatel - radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. zakončil 
primátor hl. m. Prahy ve 22:10 hodin. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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2.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k výpovědi nájemních a pachtovních smluv uzavřených za účelem zajištění zemědělské 
výroby 
 
TISK R- 34454 Doba projednávání:  22:11 – 22:14 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1989 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib ve 22:15 hodin. 

 
Jednání proběhlo bez pořizování zvukového záznamu.      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1988 a č. 1989 jsou 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 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Ing. David Lísal, MBA, v. r.     
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r. 
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Adam Zábranský, v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
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