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Zápis 
 

z 2. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
v úterý  

dne 28. června 2022 od 18:00 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 č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
   na část jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 2. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 18:05 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlasném vyjádření 
členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání jeden materiál: R-44911 s názvem       
„k návrhu na rozpracování usnesení 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 27. 6. 2022“. 
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
 
 

 
Schválení programu 2. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 2. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, náměstkyně primátora Plamínková, radní Chabr, radní Třeštíková) 
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1.  ředitel MHMP  
 
k návrhu na rozpracování usnesení 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 27. 6. 2022 
 

TISK R-44911 Doba projednávání: 18:06 – 18:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Třeštíková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1728 
  
 Primátor hl. m. Prahy shrnul obsah navrženého usnesení.  
 Radní Šimral požádal o úpravu předloženého usnesení v bodě I. – k usnesení 
ZHMP č. 3M/1 – bod 1.5. tak, aby tento úkol byl naplňován i ve spolupráci s odborem HOM 
MHMP nebo EVM MHMP, na což reagoval ředitel MHMP ********** s tím, že odbory MHMP 
jsou si při plnění úkolů součinné navzájem, aniž by to bylo explicitně uvedeno v textu 
usnesení, což bylo radním Šimralem akceptováno.  
 Náměstek primátora Scheinherr vznesl připomínku k bodu I. předloženého 
usnesení – k usnesení ZHMP č. 3M/2 – bod 1. ve smyslu, že by úkoly, uvedené v rámci 
tohoto bodu, měly být uloženy řediteli MHMP, na což reagoval ředitel MHMP                          
*********** tak, že s touto úpravou nesouhlasí. Náměstek primátora Scheinherr dále 
navrhl úpravu tak, aby v bodu I. předloženého usnesení – k usnesení ZHMP č. 3M/2 – bod 
1.2. až 1.4. bylo uvedeno, že se jedná o „Kontrolní termín“, nikoliv pouze o „Termín“.  

Následovala diskuse k připomínce náměstka primátora Scheinherra, v rámci které 
vystoupili: náměstek primátora Vyhnánek, který se s odkazem na diskuzi, která byla 
vedena na předcházejícím zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, vyjádřil k navrženým 
termínům plnění usnesení a požadované změně na kontrolní termín. 

Diskuse se dále vedla k určení osoby, která bude pověřena splněním úkolu. Do 
diskuse se zapojili: primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Scheinherr, ředitel MHMP 
************, radní Johnová a radní Kordová Marvanová a odkazovali na průběh rozpravy 
k materiálu Z-10624 s názvem „k prošetření ekonomické výhodnosti vybraných zakázek v 
gesci Dopravního podniku hl. m. Prahy“, který byl projednán na 3. mimořádném zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 6. 2022. Během diskuse zazněla stanoviska přítomných 
členů Rady hl. m. Prahy a ředitele MHMP, zda má být úkolem pověřen náměstek primátora 
Scheinherr, jak bylo původně navrženo, nebo bude splněním úkolu rozhodnutím Rady hl. 
m. Prahy pověřen *************** – ředitel MHMP. Dále byla obsahem diskuse otázka 
reálnosti termínů a z toho plynoucích rizik pro osobu, která bude pověřena plněním 
úkolu. 
 ************ - ředitel MHMP dále uvedl, že předložený materiál byl 
zpracováván za přítomnosti zástupců ředitele MHMP pro jednotlivé sekce s tím, že úkoly 
budou standardně přiděleny členům Rady HMP, jak je to běžné, proto je v těchto bodech 
uveden ************** – zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností, jelikož 
odbor právní podpory MHMP spadá do jeho Sekce a zároveň bude využívat i spolupráci s 
odborem legislativním a právním MHMP.  
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 Předkladatel – ředitel MHMP požádal o úpravu bodu I. předloženého usnesení 
– k usnesení ZHMP č. 3M/2 – bod 1.2. až 1.4. s tím, že u těchto úkolů bude správně uveden 
„Kontrolní termín“ čímž byla definice termínu dána do souladu s usnesením Zastupitelstva 
hl. m. Prahy.  
 Radní Johnová se vyjádřila k připomínce náměstka primátora Scheinherra 
s tím, aby jeho návrh na úpravu bodu I. navrhovaného usnesení – k usnesení ZHMP                 
č. 3M/2 - bod 1. – v osobě nositele úkolů, byl samostatně hlasován.  
 Předkladatel - ************* - ředitel MHMP nakonec souhlasil s úpravou bodu 
I. předloženého usnesení – k usnesení ZHMP č. 3M/2 – bod 1. tak, že bude změněna osoba 
nositele úkolů a namísto „náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D.“, 
bude uvedeno „řediteli Magistrátu hl.m. Prahy“.  
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu předloženého usnesení v bodu I. - 
k usnesení ZHMP č. 3M/3 – bod 1. tak, aby nositelem úkolu byly přímo příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy, na což reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP. Primátor hl. 
m. Prahy následně v reakci uvedl, že na této úpravě netrvá.  
 Ředitel MHMP konstatoval, že je u něj v kanceláři přítomen také ********* – 
LEG MHMP.  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Chabr se připojil 
k dnešnímu mimořádnému jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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2. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 18:38 hodin. 

 
      

 Přijaté usnesení Rady HMP č. 1728 je 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 

 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 4. 7. 2022 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


