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Zápis 
 

z 8. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 24. února 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:   náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.  
                                        radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček na 
úvod jednání 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 8. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:12 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:13 – 10:15) 
 
Schválení zápisu z 6. jednání Rady HMP ze dne 10. 2. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr, 
I. náměstek primátora Hlaváček)  
 
Schválení zápisu ze 7. jednání Rady HMP ze dne 17. 2. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr) 
 
 
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se 
nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve střednědobém výhledu od 
roku 2020 do roku 2022 

- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-34640 
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k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, týkající se 
rozsahu oprávnění městských částí při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města 
Prahy 

- radní Zábranský 
- TISK R-35692 

 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35976 
- zařazeno jako bod č. 28 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35976 do 
operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 - náměstek 
primátora Vyhnánek, radní Chabr – přijato.  
 
 
 
 
 
Schválení programu 8. jednání Rady HMP  
 Program 8. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr) 
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2.  primátor hl. m. Prahy  
 
k pojmenování ulic, promenády a přejmenování náměstí na území hlavního města Prahy 
 
TISK R-35718 Doba projednávání:  10:16 – 10:19 

PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 331 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu podpořil 
předmětný materiál zejména v části navrhovaného názvu náměstí v obvodu Prahy 6, na 
což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  
 
k podpisu smlouvy o spolupráci ve věci mezinárodního kongresu International Congress 
for the Governance of Artificial Intelligence 2020 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy 
 

TISK R-34468 Doba projednávání:  10:20 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Blažek – PRI MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 332 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP, k předmětnému materiálu vyjádřil stanovisko klubu ZHMP 
Spojené síly pro Prahu, na což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu, upřesnil 
vyjádření J. Wolfa – předsedy Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP; a stanovisko klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu k tomuto 
materiálu, na což reagoval radní Šimral. 
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 Na dotaz J. Wolfa - předsedy Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP týkající se finančního hlediska cateringu kongresu a nájmu 
prostor Národního muzea, reagovali: Mgr. Ing. Beránek – předseda Výboru pro IT a 
Smart City ZHMP, primátor hl. m. prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Kolektory Praha, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s., zahájil v 10:38 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.  
 
 
 

4.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k volbě člena dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. 
 

TISK R-35907  Doba projednávání:  10:38 – 10:40 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 333 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Kolektory Praha, a.s. seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 10:40 hodin. 
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5.  radní Chabr v zastoupení náměstek primátora Hlaváček 
 
k postupu přípravy Majetkové koncepce HMP 
 
TISK R-35736 Doba projednávání:  10:41 – 11:00 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
                                                                                      Ing. Kubelka – ředitel EVM MHMP 
                                                                                      Ing. Kateřina Schön – B A a C s.r.o.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 334 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – náměstek primátora 
Hlaváček.  
 Předmětný materiál podrobně představil a okomentoval Ing. Rak – ředitel 
HOM MHMP.  
 Radní Zábranský se vyjádřil k materiálu a požádal, aby byl materiál ještě dále 
upraven a rozpracován, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na doplnění termínů do tabulky č. 2 
s názvem Přehled dílčích kroků přípravy majetkové koncepce, uvedené v důvodové zprávě 
materiálu, na což reagoval Ing. Kubelka – ředitel EVM MHMP.  
 Náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k dnešním připomínkám radního 
Zábranského k předmětnému materiálu, na což reagoval radní Zábranský.  
 Primátor hl. m. prahy navrhl přerušení projednávání předmětného materiálu 
z důvodu nepřítomnosti předkladatele – radního Chabra. S tímto procesním návrhem 
vyslovil nesouhlas JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu.  
 Na dotaz radního Zábranského ohledně realizace dílčích kroků přípravy 
Majetkové koncepce HMP odpovídal Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy ohledně doplnění termínů (v rámci tabulky 
s názvem Přehled dílčích kroků přípravy majetkové koncepce) v dalším připravovaném 
materiálu odpovídal Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  radní Johnová  

 
k projektovému záměru "Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP" 
financovanému z Operačního programu Zaměstnanost 
 

TISK R-35792 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 335 

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

7.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální neinvestiční 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 
 

TISK R-35537 Doba projednávání:  11:03 – 11:05 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 336 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Radní Zábranský vznesl dotaz týkající se nábytkové banky, na který 
odpovídali: radní Johnová a PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Johnová  

 
ke vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace a pověření řízením 
příspěvkové organizace Městská nemocnice následné péče 
 

TISK R-35911 Doba projednávání:  11:06 – 11:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ZDR MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 337 

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

9.  radní Šimral  

 
k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Obchodní akademie Bubeneč, se 
sídlem Praha 6, Krupkovo náměstí 4 
 
TISK R-35543 Doba projednávání:  11:08 – 11:09 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
                                                                                      RNDr. Nováková, Ph.D.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 338 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Šimral  
 
k odsouhlasení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP II) 
 
TISK R-35023 Doba projednávání:  11:10 – 11:12 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 339 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Mgr. Koubek – místopředseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP vznesl 
dotaz k materiálu, na který odpovídal předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

11.  radní Šimral  
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a fasády" 
 

TISK R-35463 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 340 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Třeštíková 
 
k návrhu Zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy 
 
TISK R-35665 Doba projednávání:  11:15 – 11:17 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 341 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Náměstek primátora Hlaváček vyjádřil podporu předloženému materiálu.  
 Radní Třeštíková požádala o technickou úpravu návrhu usnesení tak, že v 
bodě II.2. je nositelem úkolu OPP MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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Bod č. 13 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 28 schváleného programu 
(11:18 – 11:19) 
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, nepřítomni 2 – náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr) 
 
 
1. k návrhu na převod finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 odboru FON MHMP 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35783 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 342 
 
2. k návrhu OCP MHMP na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do 2020 v 
kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-35766 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 343 
 
3. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-35725 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 344 
 
4. k návrhu OCP MHMP na navýšení limitu počtu zaměstnaců p.o. Zoologická zahrada hl.m. 
Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-35515 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 345 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35785 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 346 
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6. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratky finančních prostředků do 
státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35646 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 347 
 
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na 
podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35885 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 348 
   
8. 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 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 

 radní Chabr 
 TISK R-35661 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 349 
 
9. 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 11 
(pozemky a podíl pozemků v k.ú. Háje) 

 radní Chabr 
 TISK R-35527 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 350 
 
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 17 
(pozemky v k.ú. Řepy) 

 radní Chabr 
 TISK R-34608 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 351 
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11. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č.1570/3  o výměře 145 m2 v k.ú. 
Strašnice  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 do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 352 
 
12. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Břevnov, Háje, Hlubočepy, Horní 
Počernice a Hostavice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35685 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 353 
 
13. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Běchovice, Březiněves, Čakovice, 
Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice a Dubeč z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35686 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 354 
   
14. k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35569 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 355 
 
15. k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, rekonstrukce chodníků, 
rektifikace obrubníkové hrany, odvodnění, 8 ks přesunutého svislého dopravního značení a 
9 ks nového svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, 8 ks stromů, 39 
ks rabátek a 3 ks vpustí z vlastnictví společnosti AFI Karlin s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35707 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 356 
 
16. k návrhu na bezúplatné nabytí 31 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Modřany z vlastnictví společnosti Modřany Villas s.r.o. a společnosti 
Modřanský háj s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35401 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 357 
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17. k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1228/2 k.ú. Ďáblice 
 radní Chabr 
 TISK R-35540 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 358 
 
18. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 775 / 3,797 k.ú. Nový Dvůr u Žihle z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35032 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 359 
 
19. k návrhu na majetkoprávní řešení - části pozemků  parc.č. 1590 a 1591/1  k.ú. Horní 
Počernice 

 radní Chabr 
 TISK R-35726 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 360 
   
20. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 radní Chabr 
 TISK R-34638 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 361 
 
21. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

 radní Šimral 
 TISK R-35749 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 362 
 
22. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 

 radní Šimral 
 TISK R-35606 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 363 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2020 (Akademie 
umění a kultury pro seniory HMP) 

 radní Šimral 
 TISK R-35559 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 364 
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24. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 radní Zábranský 
 TISK R-35814 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 365 
 
25. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-35638 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 366 
   
26. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-34797 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 367 
 
27. k aktualizaci působnosti členů Rady hlavního města Prahy 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 368 
 
28. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35976 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 369 
 
 
 
 
 
Bod č. 14 
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. 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s podáním **********, advokát, ve věci doplnění odvolání společnosti CWI Smíchov 
s.r.o. proti usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1612 ze dne 5. 8. 2019 

2. s podáním ********** ve věci poděkování za rozhodnutí obnovit pomník Panny 
Marie na Staroměstském náměstí  

3. s podáním ********** ve věci Textů k Mariánskému sloupu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k Plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období od 
1.1.2019 do 31.12.2019 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-35417 

 
zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby a.s. ke 
dni 31.12.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-35906 

 

o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2019 a 
o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce 2020 

 radní Johnová 
 TISK R-35893 

 
k uzavřeným krátkodobým smlouvám o nájmu bytu v domech HMP 

 radní Zábranský 
 TISK R-35795 
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8. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:20 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 331 až č. 369 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib 
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


