
1 
 

Zápis 
 

z 5. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
ve čtvrtek 

dne 27. června 2019 od 8:15 hodin v zasedací síni Rady HMP 
 

 
Předsedající:  I. náměstek primátora hl.m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček   
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní:    příloha č. 2 a 3 originálu zápisu  
Omluveni:   primátor hl.m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Petr Hlubuček  
   radní hl.m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl.m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.  
   náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 5. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 8:20 hodin               
I. náměstek primátora hl.m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, který po předchozím 
souhlasném vyjádření členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání dva body, a to 
materiály R-33747 a R-33767.  
 
  
 

 
Schválení programu 5. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 5. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátor hl.m. Prahy, náměstek primátora 
Hlubuček, radní Šimral) 
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1.  radní Chabr 
 
k Analýze správy majetku HMP zajišťované prostřednictvím externích subjektů (URBIA, 
s.r.o., ACTON s.r.o., Liga – servis s.r.o.) 
 

TISK R-33747 Doba projednávání:  8:22 – 8:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Jan Rak – ředitel HOM MHMP  
                                                                                      Ing. Aleš Choutka 
                                                                                      Eva Petrovičová  
                                                                                      Miroslav Pavlas 
                                                                                      Kateřina Schön 
                                                                                      JUDr. Martin Janoušek 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl.m. Prahy  
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Šimral   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1435 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr a navrhl 
doplnění návrhu usnesení v bodě II.1.5. tak, že se na konec odstavce doplňuje věta „nebo 
mohla být správou majetku hl.m. Prahy či jeho části pověřena organizace s majetkovou 
účastí hl.m. Prahy“.  
 Na dotaz náměstka primátora Scheinherra týkající se závěrů a doporučení 
Analýzy, odpovídal předkladatel – radní Chabr a Ing. Javornická – pověřená řízením 
MHMP, která doporučila upřesnění formulace návrhu usnesení v bodě II.1.5. takto „nebo 
mohly  správu majetku hl.m. Prahy či jeho části zajišťovat organizace s majetkovou účastí 
hl.m. Prahy“, s čímž se předkladatel materiálu ztotožnil.  
 Na dotaz náměstka primátora Scheinherra ohledně termínů v bodě II. návrhu 
usnesení, odpovídali radní Chabr a Ing. Javornická – pověřená řízením MHMP.  
 Na dotaz radní Johnové týkající se závěrů a doporučení Analýzy, odpovídala 
Ing. Javornická – pověřená řízením MHMP.  
 K materiálu se dále podrobně vyjádřil Ing. Rak – ředitel HOM MHMP                  
a JUDr. Janoušek. 
 V rámci diskuse dále vystoupili radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní 
Chabr, náměstek primátora Vyhnánek, radní Zábranský, Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová navrhla úpravu návrhu usnesení 
v bodech II.1.1., II.1.2. a II.1.3. tak, že se na závěr odstavců doplňuje text „a to za 
předpokladu, že uvedený postup bude v souladu s platnou legislativou a budou k němu 
zpracována stanoviska odborů VEZ MHMP a LEG MHMP“, s čímž se předkladatel 
materiálu rovněž ztotožnil.  
 Radní Zábranský navrhl doplnění textace v bodě II.1.5. návrhu usnesení, 
s čímž se předkladatel materiálu ztotožnil a upřesnil znění bodu II.1.5. tak, že se na 
konec odstavce doplňuje věta „a informovat Radu hl.m. Prahy o probíhajících pracích 
v termínu do 31. 12. 2019“ a kontrolní termín 31. 12. 2019.  
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 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová doporučila upřesnění formulace 
návrhu usnesení v bodě II.1.5. tak, že se vypouští slovo „s majetkovou účastí“, s čímž se 
předkladatel materiálu ztotožnil a zrekapituloval návrh usnesení. 
 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

2.  pověřená řízením MHMP  

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  
 

TISK R-33767 Doba projednávání:  9:00 – 9:03 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátor hl.m. Prahy  
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1436 

  
 JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP uvedl, že návrh usnesení bude doplněn o tři 
petice, jejichž vyřízení uložilo Radě HMP Zastupitelstvo HMP dne 20. 6. 2019, a to: 

- Petice proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi Ovesná a 
Hornoměcholupská – proti výstavbě komplexu vysokopodlažních obytných 
budov – k vyřízení náměstkovi primátora Hlaváčkovi;  

- Petice proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě 
Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ 
Strašnice v Praze 10 ze dne 28. 3. 2019 – k vyřízení náměstkovi primátora 
Hlaváčkovi ve spolupráci s náměstkem primátora Hlubučkem;  

- Petice za dokončení celé III. etapy privatizace bytů ve vlastnictví hlavního města 
Prahy – k vyřízení radnímu Zábranskému.  

 
 Navržené usnesení bylo s doplněním schváleno.  
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5. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl.m. 
Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 9:04 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1435 až č. 1436 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 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v.r.      
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v.r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v.r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


