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Zápis 
 

z 12. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se 
konalo ve čtvrtek  

dne 19. prosince 2019 od 11:00 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:   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.      
na část jednání  
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 12. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 11:21 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib a po předchozím souhlasu členů Rady HMP 
navrhl zařadit na program jednání materiály – R-35456 k připomínkám k návrhu nového 
stavebního zákona, informace R-35436 Souhrnná zpráva k založení společného podniku 
Nádraží Holešovice 
 
(11:22 – 11:30)  
Materiály dodatečně zařazené na jednání mimořádné Rady HMP 
 
Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová požádala, aby mohla v rámci dnešního jednání 
informovat Radu HMP o novele živnostenského zákona, která se projednávala 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o tom, aby radní JUDr. Hana Kordová Marvanová 
mohla informovat Radu HMP o novele živnostenského zákona – pro hlasovalo 9, 
nepřítomni 2 – náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr – přijato.  
 
k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Nová slunečnice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 

- radní Johnová  
- TISK R-35243 
- zařazeno jako bod č. 3 

 
k návrhu na odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru 
SOV MHMP v roce 2019 

- radní Johnová 
- TISK R-35079 
- zařazeno jako bod č. 4 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-35243               
a R-35079 na dnešní jednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek 
primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr – přijato.  
k uzavření dodatků k mandátním smlouvám o správě majetku 

- radní Chabr 
- TISK R-35214 
- zařazeno jako bod č. 5 

 
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 
30. 6. 2015, se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

- radní Chabr 
- TISK R-35181 
- zařazeno jako bod č. 6 

 
Radní Chabr, v zastoupení předkladatele – náměstka primátora Hlubučka, požádal Radu 
HMP o dodatečné zařazení materiálů R-35454 a R-33488 na dnešní jednání Rady HMP. 
 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-35454 
- zařazeno jako bod č. 8 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.1007 ze dne 5.5.2015 k záměru odboru technické 
vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky stavba č. 0106 "TV Šeberov, etapa 0022 K 
Hrnčířům“ a záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 
0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“ 

- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-33488 
- zařazeno jako bod č. 7 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-35214,            
R-35181, R-35454 a R-33488 na dnešní jednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomni 
2 – náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr – přijato.  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2937 ze dne 16. 12. 2019 k návrhu na ocenění fyzických 
osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2019 

- pověřená řízením MHMP 
- TISK R-35458 
- zařazeno jako bod č. 9 
 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35458 na 
dnešní jednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek primátora 
Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr – přijato.  
 
Schválení programu 12. mimořádného jednání Rady HMP  
 Program 12. mimořádného jednání Rady HMP byl s výše uvedenými 
úpravami schválen (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr).  
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1.  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k připomínkám k návrhu nového stavebního zákona 
 
TISK R-35456 Doba projednávání:  11:31 – 12:09 

PŘIZVANÍ:            Mgr. Vrbíková – asistentka radní JUDr. Hany Kordové Marvanové  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr                                                          

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2943 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – náměstek primátora Hlaváček, 
radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, která navrhla doplnit přílohu č. 1 k návrhu 
usnesení na straně č. 2 za předposlední odstavec ve znění – Požadujeme proto, aby návrh 
paragrafového znění rekodifikace stavebního zákona vláda vrátila k dopracování; dále 
navrhla doplnění mezititulku za druhý odstavec na straně č. 1 přílohy č. 1 k návrhu 
usnesení ve znění – Rekodifikace stavebního práva obecně. Tyto své pozměňovací návrhy 
následně Radě HMP odůvodnila.  
 V rámci diskuse k materiálu vystoupili - Mgr. Čižinský – předseda klubu 
ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz ohledně závaznosti stanovisek týkajících se životního 
prostředí a památkové péče, na což reagovala radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, 
JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP, T. Murňák – předseda Výboru pro legislativu, veřejnou 
správu a transparentnost ZHMP, radní Zábranský, Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP 
ANO 2011, náměstek primátora Hlaváček, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, Mgr. 
Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS.  
 Mgr. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ uvedl pozměňovací 
návrh k materiálu a to doplnění přílohy č. 1 k návrhu usnesení, strana č. 6 před odstavec 
s nadpisem Přechodná ustanovení – Ochrana životního prostředí a památkové péče, pod 
to text - Požadujeme, aby v těchto oblastech byla zachována závaznost odborných 
stanovisek. Pod tento text dále uvést – Tato připomínka je zásadní.  
 K pozměňovacímu návrhu Mgr. Čižinského se vyjádřil JUDr. Havel – ředitel 
LEG MHMP, který seznámil Radu HMP se způsoby hlasování o tomto návrhu.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová doporučila Radě HMP, aby se o návrhu 
Mgr. Čižinského hlasovalo jako o doplňujícím usnesení v rámci nového materiálu, s čímž 
se Rada HMP ztotožnila.   
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacích návrhů předkladatelky 
schváleno.  
 
 
 

 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o procedurálním návrhu na dodatečné 
zařazení doplňujícího materiálu k tisku R-35456 na program dnešního jednání Rady 
HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek primátora Hlubuček, náměstek 
primátora Scheinherr – přijato.  
 Radní Třeštíková si osvojila návrh doplňujícího usnesení Mgr. Čižinského.  
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2.  radní Třeštíková 

 
k návrhu rekodifikace stavebního práva  

TISK R-35470 Doba projednávání:  12:10 – 12:11 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2944 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

3.  radní Johnová  
 
k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Nová slunečnice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 
 

TISK R-35243 Doba projednávání:  12:12 – 12:13 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2945 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  radní Johnová 
 
k návrhu na odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru 
SOV MHMP v roce 2019 
 

TISK R-35079 Doba projednávání:  12:14 – 12:15 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2946 

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

12:16-12:18 

Radní Johnová se vyjádřila k materiálu R-35458 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2937 ze 
dne 16. 12. 2019 k návrhu na ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v 
roce 2019 s tím, že požaduje další úpravu materiálu ve znění jejích připomínek, na což 
reagovali Ing. Lísal – pověřený řízením OVO MHMP a pověřená řízením MHMP.  

 
Radní Johnová a radní Zábranský se omluvili ze zbývající části dnešního jednání Rady 
HMP.   
 
 

5.  radní Chabr 
 
k uzavření dodatků k mandátním smlouvám o správě majetku 
 
TISK R-35214 Doba projednávání:  12:19 – 12:22 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
                                                                                      Mgr. Harnach – AK ROWAN LEGAL   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Zábranský   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2947 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
radní Chabr. 
 K materiálu se vyjádřil Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  radní Chabr 
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 
30. 6. 2015, se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

TISK R-35181 Doba projednávání:  12:23 – 12:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2948 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a zároveň požádal o 
doplnění v rámci bodu II. návrhu usnesení ve znění – Rada hl. m. Prahy ukládá MHMP - 
HOM MHMP předložit Radě HMP koncepci využití pražských náplavek včetně koncepce 
pořádaných akcí. Termín 31. 3. 2020. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček v zastoupení radní Chabr 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.1007 ze dne 5.5.2015 k záměru odboru technické 
vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky stavba č. 0106 "TV Šeberov, etapa 0022 K 
Hrnčířům“ a záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 
0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům; stavební práce“ 
 

TISK R-33488 Doba projednávání:  12:26 – 12:28 
PŘIZVANÍ:                                                     Ing. Venturová - starostka MČ Praha - Šeberov  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2949 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz ohledně změny oproti předchozímu 
materiálu, na což odpovídal v zastoupení předkladatele – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
  



7 
 

8.  náměstek primátora Hlubuček v zastoupení radní Chabr 
 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy 
 

TISK R-35454 Doba projednávání:  12:29 – 12:30 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2950 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Chabr.  
 K materiálu se vyjádřila pověřená řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  pověřená řízením MHMP  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2937 ze dne 16. 12. 2019 k návrhu na ocenění fyzických 
osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2019 
 
TISK R-35458 Doba projednávání:  12:31 – 12:32 

PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠENO 

  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že projednávání tohoto materiálu se 
přerušuje na základě předchozí žádosti radní Johnové na další úpravy materiálu.  
 PŘERUŠENO 
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12:33-12:41 
V rámci jednání Rady HMP byl diskutován materiál - informace R-35436 Souhrnná 
zpráva k založení společného podniku Nádraží Holešovice 
***************************************************************************************** 
 
 

12:42-12:54 
Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová ústně informovala Radu HMP o novele 
živnostenského zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a 
zároveň požádala, aby bylo uvedeno v zápise následující: Radní JUDr. Hana Kordová 
Marvanová se obrací se žádostí na primátora hl. m. Prahy, aby intenzivně vždy 
projednával naše legislativní návrhy, ať už to jsou přímo návrhy, zákonodárná iniciativa 
nebo připomínky, které vznášíme, máme na to usnesení, s poslanci za jeho politický 
klub, resp. stranu.   
Primátor hl. m. Prahy v reakci na vyjádření radní JUDr. Hany Kordové Marvanové 
požádal, aby bylo uvedeno v zápise následující: Primátor hl. m. Prahy požádal radní 
JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou, aby na svém facebooku změnila text ve svém postu, 
kde uvádí, že byl schválen pražský návrh zákona z toho důvodu, že zákon schválený 
Poslaneckou sněmovnou není ten pražský návrh, který byl zaslán jako legislativní 
iniciativa. Jelikož pražský návrh byl ve smyslu vázané živnosti.  
Na vyjádření primátora hl. m. Prahy reagovala radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, 
Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011. 
Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová v rámci dalšího vyjádření požádala, aby bylo 
uvedeno v zápise následující: radní JUDr. Hana Kordová Marvanová je překvapena 
postojem primátora hl. m. Prahy, neboť Piráti vyjádřili v Poslanecké sněmovně 
nesouhlas s původním pražským návrhem zákona. Dále uvedla, že vyzývá primátora hl. 
m. Prahy o sjednání nápravy u Pirátů. 
Na vyjádření radní JUDr. Hany Kordové Marvanové reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, 
že nelze zavázat poslance ve smyslu ovlivnění hlasování.  

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Souhrnná zpráva k založení společného podniku Nádraží Holešovice 
 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-35436 
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12. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:55 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2943 až č. 2950 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 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


