Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2920
ze dne 22.11.2016
k návrhu na podání žaloby proti bývalému primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi popř. dalším
členům Rady HMP či předsedům výborů ZHMP ve věci náhrady škody za úmyslné jednání
související s projektem Opencard
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

bere na vědomí
1.

informace uvedené v důvodové zprávě týkající se možnosti podat žalobu na
náhradu škody za úmyslné jednání související s projektem Opencard

2.

usnesení výboru ZHMP pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a
informatiku, které tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy

3.

že ředitelka MHMP zajistila prostřednictvím externí advokátní kanceláře posouzení
problematiky možné škody, která mohla být hl.m. Praze způsobena bývalým
primátorem MUDr. Pavlem Bémem, popř. dalšími členy Rady HMP či předsedy
výborů ZHMP v souvislosti s projektem Opencard

4.

že termín 5. prosince 2016, jako termín promlčení možnosti žalovat náhradu škody,
která mohla být hl.m. Praze úmyslně způsobena bývalým primátorem MUDr. Pavlem
Bémem, popř. dalšími členy Rady HMP či předsedy výborů ZHMP v souvislosti s
projektem Opencard, neodpovídá závěrům právních posouzení

konstatuje, že
důvodová zpráva není určena ke zveřejnění

III.

souhlasí
s podáním žaloby na náhradu úmyslně způsobené škody v souvislosti s projektem
Opencard proti bývalému primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi, popř. dalším členům Rady
HMP či předsedům výborů ZHMP

I V.

ukládá
1. ředitelce MHMP
1. po doplnění nezbytných podkladů zajistit realizaci právních kroků vedoucích k
podání žaloby dle bodu III. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 31.12.2016
Kontrolní termín: 31.3.2017
2.

ověřit situaci v záležitosti opětovného prověřování trestního oznámení bývalé
členky ZHMP RNDr. Jany Ryšlinkové, CSc. týkající se kauzy Opencard, včetně
možnosti hl.m. Prahy připojit se k uvedenému trestnímu oznámení a o zjištěních
informovat Radu HMP, včetně doporučení k dalšímu postupu ve věci
Termín: 13.12.2016

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátorka hl.m. Prahy
R-24026
ředitelka MHMP
odborům MHMP

