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Zápis 
 

z 12. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 25. března 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  1. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová  
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 12. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:10 hodin 1. náměstek 
primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:11 – 10:13) 
 
Schválení zápisu z 11. jednání Rady HMP ze dne 18. 3. 2019 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Šimral) 
  
 
 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 
k záměru umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej v majetku 
hl. m. Prahy na zámku v Moravském Krumlově  

- radní Třeštíková 
- TISK R-32345  
- zařazeno jako bod č. 15 

 
 
 
 

 
Schválení programu 12. jednání Rady HMP  
 Program 12. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Šimral) 
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2.  náměstek primátora Hlaváček  

 
k architektonicko - urbanistické studii - rozvoj centra lokality Nové Butovice Praha 13 dle 
usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 2/20 ze dne 13.12.2018 
 
TISK R-32161 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 478 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru investičního  MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 3168 TV 
Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část B,C,D“ 
 

TISK R-31903 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – INV MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 479 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k podání žádosti hl.m. Prahy o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech 
 

TISK R-32277 Doba projednávání:  10:18 – 10:20 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 480 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Ing. Udženija – předsedkyně politického klubu ODS ZHMP, vznesla dotaz 
ohledně odhadu počtu dotčených domácností, odpovídal předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček a RNDr. Kyjovský.  
 K předmětnému materiálu se vyjádřil radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k záměru zpracovat Studii zhodnocení tramvajového provozu v problematických 
lokalitách v centrální části města a návrh principů jejich řešení 
 
TISK R-32454 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením RFD MHMP  
                                                                                      Ing. Šubrt – ROPID  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 481 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  radní Chabr  
 
k součinnosti HMP v arbitrážním řízení vedeném proti ČR - Ministerstvu financí 
 
TISK R-32686 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
                                                                                      JUDr. Liakou – HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 482 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 10:25 
hodin 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                  
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 
 

7.  radní Chabr  
 
k volbě člena dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s. a ke schválení smlouvy 
o výkonu funkce 
 

TISK R-32644 Doba projednávání:  10:25 – 10:27 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 483 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr                    
a upozornil Radu HMP na provedenou úpravu termínu v návrhu usnesení v rámci bodu I. 
tak, že Rada HMP volí do funkce člena dozorčí rady ke dni 25. 3. 2019. 
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

 Valnou hromadu společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., zakončil                      
1. náměstek primátora hl. m. Prahy v 10:27 hodin. 
 
 
 
 

  



6 
 

8.  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  
 
k využití externích právních služeb v podmínkách hl.m. Prahy za rok 2018 a k dalšímu 
postupu hl. m. Prahy pro zajišťování externích právních služeb 
 

TISK R-32659 Doba projednávání:  10:28 – 10:29 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 484 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní JUDr. Hana Kordová 
Marvanová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  radní Šimral v z. radní Zábranský  

 
k návrhu na volbu člena správní rady a člena dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke 
vzdělání 
 

TISK R-32052 Doba projednávání:  10:30 – 10:31 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 485 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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10.  radní Šimral v z. radní Zábranský 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1660 ze dne 26.6.2018 a k návrhu na rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠ a S0Š uměleckoprůmyslová, P3 
- rek. oken" 
 
TISK R-31425 Doba projednávání:  10:32 – 10:33 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 486 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

11.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 40 ze dne 21.1.2019 k návrhu jmenování předsedy, 
tajemníka a členů Grantové komise Rady hl.m. Prahy pro kongresový průmysl, Komise 
Rady hl.m. Prahy pro oblast cestovního ruchu, Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast 
integrace cizinců, Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních 
menšin a integrace cizinců a Komise Rady hl.m. Prahy pro nočního starostu 
 

TISK R-32381 Doba projednávání:  10:34 – 10:36 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 487 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP, požádal o drobnou technickou úpravu v rámci všech příloh 
k návrhu usnesení. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Třeštíková  

 
k návrhu na vyhlášení grantového řízení hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020 
 

TISK R-32353 Doba projednávání:  10:37 – 10:38 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 488 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

13.  radní Zábranský  

 
k návrhu na personální obsazení a na náplň činnosti Komise RHMP pro fond rozvoje 
dostupného bydlení na území HMP 
 
TISK R-32058 Doba projednávání:  10:39 – 10:55 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 489 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský.  
 Ing. Udženija – předsedkyně politického klubu ODS ZHMP vznesla dotaz 
ohledně absence zastoupení člena klubu ODS v Komisi. Reagoval předkladatel – radní 
Zábranský.  
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k personálnímu obsazení Komise a 
navrhl rozšíření počtu členů Komise o svou osobu a náměstka primátora Vyhnánka, na 
což reagoval náměstek primátora Hlaváček a radní Zábranský.  
 K předloženému materiálu se dále vyjádřil Ing. Nacher – předseda politického 
klubu ANO 2011 ZHMP.  
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 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k personálnímu obsazení Komise a 
připojil se k návrhu náměstka primátora Hlubučka na doplnění dalších členů. V této 
souvislosti navrhl předkladateli přerušení projednávání materiálu.  
 Mgr. Čižinský – předseda politického klubu PRAHA SOBĚ ZHMP se připojil k 
návrhu na rozšíření počtu členů Komise.  
 Ing. Udženija – předsedkyně politického klubu ODS ZHMP požádala o 
dodatečnou nominaci své osoby do Komise.  
 Radní Zábranský navrhl stažení materiálu z dnešního jednání a jeho 
projednání na následující schůzi Rady HMP.  
 V rámci další diskuse k materiálu vystoupili náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Hlaváček, radní Chabr, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, která 
se připojila k návrhu na přerušení projednávání materiálu a jeho předložení na 
následující termín schůze Rady HMP.  
 Radní Zábranský v závěru diskuse navrhl doplnění přílohy č. 1 k návrhu 
usnesení o další členy Komise, a to - Ing. Alexandra Udženija, Ing. Petr Hlubuček a Pavel 
Vyhnánek, M.A. 
 Navržené usnesení bylo s doplněním přílohy č. 1 schváleno.   
 
 
 
 
 

14.  radní Zábranský  

 
k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a R-Mosty, z.s. 
 

TISK R-32523 Doba projednávání:  10:56 – 10:57 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 490 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Třeštíková  
 
k záměru umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej v majetku 
hl.m. Prahy na zámku v Moravském Krumlově  
 

TISK R-32345 Doba projednávání:  10:58 – 11:15 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 491 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP požádal předkladatelku o stažení materiálu z dnešního jednání 
Rady HMP s tím, že materiál by měla Rada HMP projednat až v návaznosti na jeho 
projednání ve výboru ZHMP, kterému předsedá. 
 K předloženému materiálu se vyjádřili JUDr. Pospíšil – předseda politického 
klubu Spojené síly pro Prahu ZHMP, Mgr. Čižinský – předseda politického klubu PRAHA 
SOBĚ ZHMP, Ing. Udženija – předsedkyně politického klubu ODS ZHMP.  
 Radní Třeštíková se neztotožnila s návrhem J. Wolfa na stažení materiálu 
z dnešního jednání Rady HMP.  
 Následovala široká diskuse, do které se zapojili náměstek primátora 
Scheinherr, náměstek primátora Vyhnánek, Ing. Nacher – předseda politického klubu 
ANO 2011 ZHMP, JUDr. Pospíšil – předseda politického klubu Spojené síly pro Prahu 
ZHMP,  JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, náměstek primátora 
Hlaváček, J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, Mgr. Čižinský – předseda 
politického klubu PRAHA SOBĚ ZHMP. Řešeny byly nejrůznější aspekty současného                             
i budoucího umístění pláten Slovanské epopeje. 
 Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno.  
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Radní Johnová požádala Radu HMP o dodatečné projednání materiálu R-32621 - pro 
hlasovalo 8, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Šimral – 
schváleno.  
 

16.  radní Johnová 

 
k návrhu Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a 
Městskou částí Praha 1 
 

TISK R-32621 Doba projednávání:  11:16 – 11:18 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 492 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

17.  pověřená řízením MHMP 

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

TISK R-32741 Doba projednávání:  11:19 – 11:20 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 493 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 18 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 41 schváleného programu 
(11:21 – 11:22) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Šimral) 
 
 
1. k vyhlášení 51. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-32612 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 494 
 
2. k vyhlášení 52. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-32613 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 495 
 
3. k převodu nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-32027 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 496 
 
4. k revokaci usnesení Rady HMP č.1493 ze dne 12.6.2018 k pořízení podkladů k soutěži o 
návrh na budovu pro koncertní sál 

 náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-32513 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 497 
 
5. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, na akci pořízení podkladů k soutěži o návrh na 
budovu pro koncertní sál 

 náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-32456 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 498 
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6. k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu 
"Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech 
II" - 7. skupina 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-32424 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 499 
 
7. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-32343 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 500 
   
8. ke změně správcovství majetku mezi TSK a.s. a Výstaviště Praha a.s. 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-32560 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 501 
 
9. k žádosti o prominutí dluhu a odpis pohledávky 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-32176 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 502 
 
10. k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2018 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32524 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 503 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na krytí výdajů na 
činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací v roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32529 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 504 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určených pro MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32487 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 505 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32537 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 506 
   
14. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kapitole 08 - 
Hospodářství a v kap. 10 - Pokladní správa 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32152 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 507 
 
15. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra na 
podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 508 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer určený městské části Praha 9 na projekt spolufinancovaný EU v rámci Europe for 
Citizens : H2O Water Resources 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32340 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 509 
 
17. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32220 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 510 
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18. k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-32075 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 511 
 
19. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Dolní 
Počernice a Praha 18 (pozemky v k.ú.Dolní Počernice a v k.ú. Letňany) 

 radní Chabr  
 TISK R-31572 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 512 
   
20. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - 
Klánovice (cyklopřístřešky s cyklostojany a cykloboxy v k.ú. Klánovice) 

 radní Chabr  
 TISK R-32189 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 513 
 
21. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Sobín) 

 radní Chabr  
 TISK R-32261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 514 
 
22. k návrhu na směnu pozemku parc.č. 1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú. Liboc a 
pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 26/29 a 
pozemek parc.č. 1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-32195 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 515 
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23. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č. 
4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2 o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, obec Praha, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - 
Nové město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-30701 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 516 
 
24. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k. ú. Štěrboholy z vlastnictví 
společnosti Eukrate, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-32159 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 517 
 
25. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1204/2 s omezujícími podmínkami po 
dobu 10-ti let, v k.ú. Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-32440 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 518 
   
26. k návrhu na schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti 

 radní Chabr  
 TISK R-31947 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 519 
 
27. k návrhu na schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se společností Rezidence Na Palouku s.r.o. 

 radní Chabr  
 TISK R-32050 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 520 
 
28. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům na výpovědi nájemních smluv 

 radní Chabr  
 TISK R-32210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 521 
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29. k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace DOT/04/02/007267/2018 s organizací Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. 

 radní Johnová  
 TISK R-31942 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 522 
 
30. k návrhu na odstoupení od smlouvy s dodavatelem služeb vybraným v rámci zakázky 
Zajištění služeb externího administrátora pro projekt Pražský voucher na inovační 
projekty a projekt Specializované vouchery 

 radní Šimral  
 TISK R-31876 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 523 
 
31. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na 
období leden - srpen 2019" 

 radní Šimral  
 TISK R-32553 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 524 
   
32. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u školy, zřizované 
hlavním městem Prahou 

 radní Šimral 
 TISK R-32551 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 525 
 
33. k návrhu na rozsah provozu školních družin a provozu mateřských škol v příspěvkových 
organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v době hlavních prázdnin 

 radní Šimral  
 TISK R-32483 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 526 
 
34. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

 radní Šimral  
 TISK R-32506 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 527 
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35. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-32489 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 528 
 
36. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program "Podpora 
odborného vzdělávání" 

 radní Šimral  
 TISK R-32511 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 529 
   
37. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2019 

 radní Třeštíková  
 TISK R-32556 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 530 
 
38. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-32072 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 531 
   
39. ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze za rok 2018 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-32435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 532 
 
40. k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 21. 3. 
2019 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-32683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 533 
   
41. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 27.2.2019 do 5.3.2019 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-32569 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 534 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na podání ******** týkající se územních 
změn v hlavním městě Praze  

2. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci ******* při zasedání ZHMP 
dne 28. 2. 2019 týkající se nakládání s bioodpadem  

3. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání ******* týkající se kvality 
životního prostředí v Praze 6 

4. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci ********* při zasedání 
ZHMP dne 28. 2. 2019 týkající se znečišťování životního prostředí v MČ Praha-Zličín  

5. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci ********* při zasedání 
ZHMP dne 28. 2. 2019 týkající se společnosti Pražské služby, a.s.  

6. s odpovědí radní Třeštíkové na podání ********* týkající se demolice areálu 
Transgas 

7. s odpovědí radní Třeštíkové na interpelaci zastupitele ZHMP ********* při zasedání 
ZHMP dne 28. 2. 2019 týkající se prostoru pod bývalým Stalinovým pomníkem na 
Letné  

8. s odpovědí radního Zábranského na interpelaci ********* při zasedání ZHMP dne 28. 
2. 2019 týkající se bytové problematiky  

9. s odpovědí radního Zábranského na podání ******** týkající se bytové problematiky  
10. s odpovědí nočního starosty HMP na interpelaci zastupitele ********* při zasedání 

ZHMP dne 28. 2. 2019 týkající se rozdělování dotací  
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informování Rady hl.m. Prahy o činnostech společnosti Kolektory Praha, a.s. do března 
2019 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-32706 

 
Informace pro RHMP k záměru vybudování bioplynové stanice na území HMP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-32731 

 

Zpráva o výkonu agendy práva shromažďovacího na území hl. m. Prahy za období roku 
2018 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-32526 

 
Informace ke cvičení "Nová Radnice 2019" 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-32498 
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12. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:23 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 478 až č. 534 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.      
 
   
 
   
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Milena Johnová v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


