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Zápis 
 

z 2. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 13. ledna 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   --- 
Ověřovatelé:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček     
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
 
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 2. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:10 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:11 – 10:17) 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu ICT koncepce MHMP na období 2019 – 2023 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35307 

 
k návrhu dalšího postupu zajištění městského mobiliáře na území hl. m. Prahy 

- radní Chabr 
- TISK R-34242 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného dodavatele a o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba 
tělocvičny; zhotovitel“ 

- radní Šimral  
- TISK R-35294 

 
k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace Tělocvičná 
jednota Sokol Vinoř 

- radní Šimral  
- TISK R-34566 
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Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k  návrhu úplatného převodu částí pozemků parc.č. 341/1 a parc.č. 341/8  o celkové 
výměře 128 m2 vše v k.ú. Hlubočepy 

- radní Chabr 
- TISK R-35229 

 
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 03 k zajištění aktivit projektu Čistá mobilita pro 
Prahu 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-35399 

 

Náměstek primátora Scheinherr požádal Radu HMP o předřazení bodu 9 návrhu 
programu - materiálu R-35420 (k určení auditora společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. za rok 2019 až 2021) jako první bod dnešního projednání, 
s čímž členové Rady HMP souhlasili.  
 

 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy, neinvestičních 
příspěvků příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na 
rok 2020 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-35545 
- zařazeno jako bod č. 17 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35545 do 
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.  
 
k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva hlavního města Prahy 

- pověřená řízením MHMP  
- TISK R-35475 
- zařazeno jako bod č. 18 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35475 do 
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
 
 
Schválení programu 2. jednání Rady HMP  
 Program 2. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. , 
zahájil v 10:18 hodin primátor 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.  
 
 
 

2.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k určení auditora společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za rok 2019 
až 2021 
 

TISK R-35420  Doba projednávání:  10:18 – 10:20 
PŘIZVANÍ:                                                                PhDr. Hájek – člen představenstva 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 36 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:20 hodin. 
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3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění 
dostatečné kapacity zálohování v kontextu požadavků na provoz aplikačního vybavení“ 
 

TISK R-35300 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ:                                        Bc. Tobiáš, MSc., MPA – pověřený řízením INI MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 37 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 

TISK R-33166 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
                                                                                      Bc. Svatek – UZR MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 38 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 



5 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
k architektonicko-urbanistickým studiím řešení oblasti Motolského údolí 
 
TISK R-34380 Doba projednávání:  10:25 – 10:26 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 39 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

6.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Využití a rozvoj území 
ostrova Štvanice v Praze" 
 
TISK R-34410 Doba projednávání:  10:27 – 10:34 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 40 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček 
s tím, že po vzájemné politické dohodě povede proces odbor VEZ MHMP.  
 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS vyjádřila poděkování za 
předložení materiálu.  
 Radní Zábranský navrhl úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, že u 
Zastoupení zadavatele v řízení bude napsáno NE, což vysvětlila ředitelka VEZ MHMP. 
S touto úpravou se předkladatel materiálu – náměstek primátora Hlaváček, ztotožnil.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP navrhl Radě HMP, aby bylo v materiálu 
zaznamenáno, že Rada HMP rozhodla, že tuto zakázku bude administrovat VEZ MHMP.  
 Radní Zábranský navrhl doplnění návrhu usnesení ve smyslu Rada HMP 
souhlasí s tím, že zakázka bude administrována ve spolupráci s odborem VEZ MHMP, na 
což reagovala ředitelka VEZ MHMP a upřesnila formulaci textace návrhu na doplnění 
usnesení tak, že do bodu IV.1.1. bude doplněno znění…..ve spolupráci s odborem VEZ 
MHMP. S tímto pozměňovacím návrhem předkladatel materiálu – náměstek primátora 
Hlaváček, souhlasil.  
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 *****************************************************************************
****************************************************************************************
*****************************************************************.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na předpokládanou hodnotu zakázky, na 
což odpovídal Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "stavba č. 
42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice" 
 
TISK R-35234 Doba projednávání:  10:35 – 10:36 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel INV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 41 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  

Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních 
cenách taxislužby 
 

TISK R-35350 Doba projednávání:  10:37 – 10:50 
PŘIZVANÍ: JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP  
                                                                                      Ing. Feltová – DPC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 42 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP se vyjádřil k materiálu, na 
což reagovala JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP.  
 Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011 vznesl dotaz týkající se 
provozu elektromobilů, na což odpovídal předkladatel materiálu - náměstek primátora 
Scheinherr, primátor hl. m. Prahy.  
 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS se vyjádřila k materiálu a dala 
do úvahy vypracování studie, resp. analýzy provozu automobilů vybraných taxislužeb, 
na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu se vyjádřil 
k materiálu a vznesl dotaz týkající se dopadu předkládaného materiálu na jiné platformy 
poskytující podobné služby, na což odpovídal náměstek primátora Scheinherr,               
Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011.  
 Radní Zábranský vznesl dotaz ohledně provozu elektromobilů, na což 
odpovídal náměstek primátora Scheinherr.  
 Radní Chabr požádal o vysvětlení znění textace v příloze č. 1 návrhu 
usnesení, na což odpovídala JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP a náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Chabr 
 
k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění správy 
a obchodního využití objektu Kafkův dům a o výkonu dalších činností 
 

TISK R-34488 Doba projednávání:  10:51 – 10:52 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 43 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

10.  radní Chabr  

 
k návrhu na znění vzorových podmínek výběrového řízení na nebytové prostory 
 

TISK R-33893 Doba projednávání:  10:53 – 11:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 44 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
radní Chabr. 
 Radní Třeštíková vznesla dotaz týkající se vzorových smluv, odpovídal Ing. 
Rak – ředitel HOM MHMP, radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil k materiálu, na což 
reagoval radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu přílohy č. 1 k důvodové zprávě v bodě     
I. Úvodní ustanovení – odst. 3 – tak, že do výčtu provozování činností, na základě kterých 
si vyhlašovatel vyhrazuje právo vyloučit z výběrového řízení nabídky, se doplní 
……..thajské masáže rybami; na což reagoval Ing. Rak - ředitel HOM MHMP s tím, že tato 
úprava by následně byla zohledněna.  
 Radní Chabr jako předkladatel materiálu po předchozí diskusi požádal o 
úpravu přílohy č. 1 k důvodové zprávě - I. Úvodní ustanovení - odst. 3 – tak, že bude 
doplněna první věta končící slovy …a českých tradic o následující text …..,masáží a 
peelingů rybami.  
 Dále se k předloženému materiálu vyjádřila Ing. Udženija – předsedkyně 
klubu ZHMP ODS, na což reagoval radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno ve znění úpravy navržené předkladatelem.  
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11.  radní Johnová  
 
ke schválení podmínek výběrového řízení na pronájem objektu Novákových 655 v k. ú. 
Libeň 
 

TISK R-34917 Doba projednávání:  11:06 – 11:20 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 45 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP dotaz na 
dobu využitelnosti areálu, odpovídal radní Chabr, Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, radní 
Johnová, Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011.  
 Náměstek primátora Hlaváček dal do úvahy doplnění přílohy č. 1 k návrhu 
usnesení ve smyslu, že délka nájmu se očekává od návrhu poskytovatele.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP navrhla 
předkladatelce materiálu doplnění přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, že nájem bude na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, s čímž radní Johnová souhlasila. 
K pozměňovacímu návrhu Mgr. Horákové následovala diskuse, do které se zapojili: 
náměstek primátora Hlaváček, Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, radní Zábranský, Ing. 
Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS, radní Johnová.  
 Po diskusi radní Johnová požádala o úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
tak, že se v rámci bodu Procesní specifikace - III. Obsah nabídky – 3. Popis projektu-
záměr využití - doplní další bod - i) doba nájmu bude součástí návrhu uchazeče. 
 Navržené usnesení bylo ve znění úpravy navržené předkladatelkou 
schváleno.  
 

12.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 v 
oblasti sociálních služeb na základě "Program podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020" 
 

TISK R-35469 Doba projednávání:  11:21 – 11:22 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 46 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Johnová  
 
k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov 
Charlotty Masarykové 
 

TISK R-35437 Doba projednávání:  11:23 – 11:24 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
                                                                                      Ing. Soukupová  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 47 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

14.  radní Šimral  
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení účastníků zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Gym. J. Heyrovského, P5 - zatepl. vnějšího pláště budovy" 
 

TISK R-35099 Doba projednávání:  11:25 – 11:26 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 48 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Šimral  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky "Tvorba strategického 
dokumentu pro hl. město Prahu pro oblast volného času dětí a mládeže." 
 

TISK R-35425 Doba projednávání:  11:27 – 11:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Blažek – PRI MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 49 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

16.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.1483 ze dne 12.6.2018 k Programu "2 % na umění" - 
pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC ve znění usnesení Rady HMP č. 42 ze dne 21. 1. 2019 a 
usnesení Rady HMP č. 173 ze dne 18. 2. 2019 
 

TISK R-35391 Doba projednávání:  11:29 – 11:30 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 50 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  radní Třeštíková  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací 
Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění bazálního chodu organizace v r. 2020 a na 
realizaci projektu "Interkulturní pracovníci - služby ve veřejných institucích 2020" 
 

TISK R-34872 Doba projednávání:  11:31 – 11:32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 51 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

18.  radní Třeštíková  

 
k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2020 
 

TISK R-35473 Doba projednávání:  11:33 – 12:00 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP 
Mgr. Benda – předseda Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy 
v oblasti kultury a umění 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 52 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová se vyjádřila k předloženému materiálu 
a vznesla dotaz ohledně procesu přidělování grantů, na což odpovídal J. Wolf – předseda 
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, radní 
Třeštíková.  
 Následovala diskuse týkající se systému přidělování grantů, do které se 
zapojili – JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kulturního ZHMP, Ing. Nacher – 
předseda klubu ZHMP ANO 2011, radní Zábranský, Mgr. Benda – předseda Komise Rady 
HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, radní JUDr. Hana 
Kordová Marvanová, radní Třeštíková, náměstek primátora Vyhnánek, primátor hl. m. 
Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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19.  radní Zábranský  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu 
na poskytnutí dotace Městské části Praha – Ďáblice 
 

TISK R-35284 Doba projednávání:  12:01 – 12:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 53 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský a požádal o technickou úpravu v příloze č. 1 k návrhu usnesení – v tabulce 
s názvem Úprava rozpočtu výdajů – Městská část Praha-Ďáblice - namísto položky 5347 
změnit na položku 6363. Dále předkladatel požádal o doplnění návrhu usnesení o nový 
bod ve smyslu Rada HMP ukládá OBF MHMP v rámci přípravy materiálu na jednání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy doplnit do důvodové zprávy popis projektu.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

20.  pověřená řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-35565 Doba projednávání:  12:05 – 12:06 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 54 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 21 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 18 schváleného programu 
(12:07 – 12:08) 
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 11) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35402 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 55 
 
2. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
stavbu „Smíchov City South - obslužná komunikace a plaza“, Praha 5 – Smíchov 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-35030 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 56 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
„Rekonstrukce prostor za účelem uvedení do původního účelu užívání“, ul. V Zahradách 
820/8, parc. č. 2281 v k. ú. Libeň, Praha 8 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-35351 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 57 
 
 
4. k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
VYP/54/09/009404/2015 z důvodu rozšíření předmětu výpůjčky o části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřené do správy OCP MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35412 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 58 
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5. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s fyzickou osobou 
podnikající, IČO 66862761, na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP 
MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35183 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 59 
 
6. k revokaci usnesení Rady HMP č.2769 ze dne 9.12.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou na pronájem tržního místa č.1092 na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35403 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 60 
 
7. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 v kap. 07 – BEZPEČNOST 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35440 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 61 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů, úpravu celkových nákladů investiční 
akce v roce 2020 v kap. 03 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35457 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 62 
 
 
9. k revokaci usnesení Rady HMP č.2868 ze dne 16.12.2019 k návrhu na schválení změny 
účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35491 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 63 
 

10. 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 15 
(pozemky v k.ú. Hostivař a k.ú. Horní Měcholupy) 

 radní Chabr  
 TISK R-35269 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 64 
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11. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3337/3 v k.ú. Michle, 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-35316 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 65 
   
12. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1373/5, v k.ú. Vokovice, 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-35331 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 66 
 
13. k revokaci usnesení Rady HMP č.2603 ze dne 25.11.2019 k návrhu na jmenování 
zástupců zřizovatele ve školských radách při školách zřizovaných hlavním městem Prahou 

 radní Šimral  
 TISK R-35407 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 67 
 
14. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hlavního města 
Prahy 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35389 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 68 
 
15. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 62 - 
KUC MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35489 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 69 
 
16. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům 

 radní Zábranský  
 TISK R-35432 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 70 
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17. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy, neinvestičních 
příspěvků příspěvkových organizací hl. m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na 
rok 2020 

 náměstek primátora Vyhnánek   
 TISK R-35545 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 71 
 
18. k návrhu na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva hlavního města Prahy 

 pověřená řízením MHMP   
 TISK R-35475 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 72 
 
 
 

22.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu programu jednání 13. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23. 1. 2020 
 
TISK R-35504 Doba projednávání:  12:09 – 12:15 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 73 

  
 JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP požádala Radu 
HMP o dodatečné zařazení materiálů na program ZHMP, a to: 

 Z-7959 k „Petici za nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu 
pozemků mezi dálnicí D1 a stávající zástavbou Šeberova“  

 Z-7960 k „Petici proti nadměrnému a nekoncepčnímu zahušťování sídlišť na 
Praze 12; Proti kácení stromů a nevratným zásahům do přírody; Proti 
neuváženému pronájmu/prodeji pozemků HMP resp. MČ.“ 

 Z-7961 k „Petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady, nyní lesa, do 
formy barokní zahrady spojené s kácením stromů, keřů a úprav lesa na základě 
projektu Studia New Visit, s.r.o. a odboru životního prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy.“  

s tím, že pokud Rada HMP schválí jejich dozařazení na Program ZHMP, požádala, aby 
tyto materiály byly projednány v pevném čase, a to od 17:00 hodin, s čímž se náměstek 
primátora Hlaváček ztotožnil.  
 K materiálu se krátce vyjádřil Ing. Lísal – pověřený řízením OVO MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedeným doplněním schváleno.  
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Bod č. 23 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly 
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radní Třeštíkové na interpelaci ********* při zasedání ZHMP dne 12. 12. 
2019 ve věci situace rezidentů v centrální Praze  

2. s odpovědí radního Zábranského na interpelaci *********** při zasedání ZHMP dne 
12. 12. 2019 ve věci nedostatku bytů pro učitele  

3. s elektronickým podáním **************** ze dne 19. 12. 2019 ve věci požární 
bezpečnosti v rezidenčním komplexu „Central Park Praha“ v Praze 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. ke dni 04.12.2019 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35418 
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2. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. 
Ing. arch. Petr Hlaváček v 12:16 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 36 až č. 73 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.      
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.,v.r  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


