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Zápis 
 

z 2. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo ve čtvrtek 16. března 2017 

 od 9.45 hodin  
 ve vedlejší zasedací místnosti Nové zasedací síně Rady HMP 

  
 
Předsedající:  náměstek primátorky Dolínek 
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   primátorka hl. m. Prahy 
   radní Plamínková 
   radní Hodek 
Ověřovatelé:  náměstkyně primátorky Kolínská 
   radní Hadrava 
Zapisovatel:                 JUDr. Richard Mařík 
 
Jednání a hlasování Rady HMP probíhalo bez pořizování zvukového záznamu. 
 
 2. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 9.45 hodin 
náměstek primátorky Dolínek, který navrhl zařadit do programu jednání  
TISK č. R - 25231 (pro hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni – primátorka hl. m. Prahy, 
radní Plamínková, radní Hodek) 
 
 

1.  primátorka hl. m. Prahy 
v. z.  

náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu programu jednání 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
23.3.2017 
 

TISK č. R - 25231 Doba projednávání:  9.46 – 9.54 

PŘIZVANÍ:                                                              - - - 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  primátorka hl. m. Prahy,  
  radní Plamínková, radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 570 

  
 Úvodní slovo přednesl náměstek primátorky Dolínek, zastupující primátorku hl. 
m. Prahy. V rozpravě vystoupila většina přítomných členů Rady HMP. Navržené usnesení 
bylo schváleno s tím, že Rada HMP přeformulovala název bodu, který však meritem 
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odpovídá předmětu jednání, tak jak ho požadovali zastupitelé hl. m. Prahy, kteří 
podepsali žádost o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 
Rada HMP předpokládá, že písemný podklad pro jednání 2. mimořádného zasedání 
ZHMP bude s příslušným časovým předstihem předán předsedy politických klubů členů 
ZHMP, které podepsaly žádost o svolání mimořádného jednání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy, odboru OVO k distribuci. Současně Rada HMP doporučila primátorce hl. m. Prahy 
navrhnout v úvodu jednání 2. mimořádného zasedání ZHMP ad hoc změnu Jednacího 
řádu ZHMP a pro toto jednání vypustit bod „interpelace“ občanů a členů ZHMP. 
 

2. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil  
náměstek primátorky Dolínek v 9.55 hodin. 

 
 

      
 Přijaté usnesení Rady HMP č. 570 je součástí tohoto zápisu.  

 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé : 
JUDr. Richard Mařík     
  
   
  Mgr. Petra Kolínská 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 
 
 
 
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 


