
1 
 

Zápis 
 

z 11. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy,  
které se konalo ve středu 

dne 23. prosince 2015 od 8.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP 
 
 
 
Předsedající:  primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   radní Plamínková 
Ověřovatelé:  radní Hadrava 
   radní Wolf    
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 11. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 8.27 hod. 
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, která navrhla zařadit do programu jednání  
R – 20218 a TISK č. R – 18676.  
  ( pro hlasovalo 6 radních, 1 radní byla nepřítomna – radní Plamínková) 
 
 
 

1. radní Plamínková 
v zastoupení 

primátorka hl. m. Prahy 
 
ke schválení znění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění 
komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy na období 
2016-2025" 
 

TISK č. 20218 Doba projednávání:  8.28 – 9.14  
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
  Ing. Polák – OCP MHMP 
  Mgr. Kruták – AK Kruták  
  & Partners, s.r.o. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  2  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Plamínková  
USNESENÍ NEPŘIJATO 

 
 Předložený materiál uvedla primátorka hl. m. Prahy, která zastoupila 
předkladatelku – radní Plamínkovou. 
 Primátorka hl. m. Prahy v úvodu vyjádřila politování nad nepřítomností 
předkladatelky  - radní Plamínkové. 
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 Radní Wolf požádal o přerušení projednávání materiálu z důvodu 
nepřítomnosti předkladatelky na dnešním jednání RHMP. (Návrh nebyl přijat  
- pro přerušení hlasovali 3 radní, 3 radní se zdrželi) 
 Náměstek primátorky Dolínek požádal o diskusi k problematice řešené 
tiskem a k návrhu usnesení, s čímž se ztotožnili i ostatní členové Rady HMP. 
 Náměstek primátorky Dolínek i ostatní členové Rady HMP požádali 
 o podrobnější provedení zápisu z dnešního jednání Rady HMP. 
  
 Náměstek primátorky Dolínek požádal o uvedení do zápisu, že radní 
Plamínková uváděla opakovaně, že jí nebyl předán posudek již v době, kdy zjevně hl. m. 
Praze předán byl. Dále uvedl, že radní Plamínková neuvedla pravdu, když na 45. jednání 
RHMP, dne 22. 12. 2015 tvrdila, že jí tisk byl předán až v tomto týdnu. Tyto skutečnosti 
označil náměstek Dolínek za závažné s tím, že znamenají porušení plnění usnesení Rady 
HMP. 
 
 Primátorka požádala o uvedení do zápisu, že Rada HMP je vystavena situaci, 
že má ad hoc rozhodovat o zakázce ke schválení znění zadávací dokumentace  
k nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním 
odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025". 
 Primátorka hl. m. Prahy prohlásila, že schválení navrhovaného usnesení 
nepodpoří z důvodů zásadního pochybení radní Plamínkové a odboru  OCP MHMP, které 
způsobilo, že termíny ve kterých má Rada HMP rozhodnout jsou hraniční a ohrožující  
hl. m. Prahu z pohledu plnění jejích úkolů. 
  
 Následně členové Rady pokračovali v diskusi. Řešeno bylo, proč radní 
Plamínková popř. odbor MHMP neinformoval Radu HMP o stavu této připravované 
veřejné zakázky, resp. o posunutí termínů stanovených Radou HMP. Na uvedené 
skutečnosti upozornila jak primátorka hl. m. Prahy, tak náměstek primátorky Dolínek. 
Radní Wolf zdůraznil, že trvá na návrhu přerušit projednávání navrhovaného usnesení 
do 5. 1. 2016, kdy by se konala další mimořádná Rada HMP. Následně upravil svůj návrh 
pouze na přerušení projednávání tisku. 

 (Pro přerušení hlasovali 3 radní, 3 radní se zdrželi. Návrh nebyl přijat.) 
 
 Náměstek Dolínek uvedl, že v minulosti, v r. 2011, Rada HMP  schvalovala 
veřejnou zakázku, ještě ne na 10 let, ale měla všechny parametry na hlasování v Radě 
HMP, takže příslušný odbor měl na co navazovat, neboť předmět zakázky je obdobný.  
Odbor musel mít zakázku rozpracovanou, neboť bývalý náměstek primátora Ing. Nouza 
měl zakázku připravenou, byť nebyla v Radě HMP hlasována, ale byla zpracována  
do hlasovatelné podoby a odbor mohl podklady k této zakázce využít a případně drobně 
transformovat. 
 

V diskusi byla řešena též problematika dvou posudků zpracovávaných 
společností Grant Thornton Advisory s.r.o. s tím, že jeden posudek se týká externího 
posouzení podmínek zadávací dokumentace a druhý posudek se týká ekonomického 
posouzení variant svozu komunálního odpadu, kde se posuzovaly varianty, ve kterých 
by se zakázka zadávala komplexně a druhá varianta, tj. případné rozdělení zakázky 
jednak na samotný svoz odpadu a jednak na jeho likvidaci s tím, že celistvé území hl. m. 
Prahy by se rozdělilo na více oblastí. 
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Náměstek primátorky Dolínek požádal, aby odbor  OCP MHMP v součinnosti 
s odborem VEZ MHMP materiál náležitě dopracoval  a připravil na jednání RHMP dne 
12. 1. 2016 . 
 

Primátorka hl. m. Prahy požádala o uvedení do zápisu, že o navrhovaném, 
usnesení se bude hlasovat, ale podotkla, že materiál neprošel všemi zainteresovanými 
odbory Magistrátu hl. m. Prahy, které jsou povinnými připomínkovými místy  
a především se k němu nevyjádřil odbor VEZ MHMP. 
 
Hlasováno: 
(pro hlasovali 2 radní, 4 radní se zdrželi, 1 byla nepřítomna- radní Plamínková) 
Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 
 

2.  radní Lacko 
 
k návrhu Dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci mezi akcionáři společnosti Pražská 
teplárenská Holding a.s., k návrhu Dodatku č. 4 k Akcionářské smlouvě mezi společností 
Pražská teplárenská Holding a.s. a společností NPTH, a.s. a k návrhům Akcionářských 
smluv mezi společností Pražská teplárenská Holding a.s. a společností NPTH, a.s. ohledně 
společností PT měření, a.s. a PT Real Estate, a.s., k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
na řádné valné hromadě společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané dne 29. 12. 
2015 
 

TISK č. 18676 Doba projednávání:  9.15 – 9.32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Havel – Havel, Kuchař, Ryšavá  
  a partneři, s.r.o. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  3  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3  
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Plamínková   
USNESENÍ NEPŘIJATO 

 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Lacko. 
 Následovala diskuse členů Rady HMP. 
 Informace k projednávanému materiálu, týkající se způsobu hlasování  
na valné hromadě, doplnil Mgr. Havel, zástupce advokátní kanceláře Havel, Kuchař, 
Ryšavá a partneři, s.r.o. 
 Na základě návrhu primátorky hl. m. Prahy bylo upraveno navrhované 
usnesení tak, že byla ponechána pouze část – „Rada HMP doporučuje“  
zástupci za hlavní město Prahu Ing. Radku Lackovi hlasovat na valné hromadě 
společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané dne 29. 12. 2015 dle pokynů 
uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 Navržené usnesení nebylo schváleno. 
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11. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 9.33 hodin. 

 
       
  
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
   
   
   
 
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy  
   
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
 


