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Zápis 
 

ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 16. prosince 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  I. 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  
   náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Petr Hlubuček na úvod jednání  
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Adam Zábranský 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 42. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:07 hodin I. náměstek 
primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:08 – 10:20) 
 
 
Schválení zápisu ze 40. jednání Rady HMP ze dne 2. 12. 2019 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nehlasoval 1, nepřítomni 2 – primátor hl. m. Prahy, 
náměstek primátora Hlubuček) 
 
 
Schválení zápisu z 11. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 5. 12. 2019 
 Zápis byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nehlasoval 1, nepřítomni 2 – primátor hl. m. Prahy, 
náměstek primátora Hlubuček) 
 
 
Schválení zápisu ze 41. jednání Rady HMP ze dne 9. 12. 2019 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora 
Hlubuček) 
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Dodatečně zařazené informace na jednání Rady HMP   
 
ke společnému stanovisku velkých českých měst k návrhu paragrafovému znění stavebního 
zákona 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-35427 
 

Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu - 
informace R-35427 na jednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – primátor hl. 
m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 

neodkanalizované oblasti hl.m. Prahy k datu 16.12.2019 
- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-35426 

 

Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu - 
informace R-35426 na jednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – primátor hl. 
m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi Hlavním městem Praha a společností 
Subterra a.s. v rámci stavby č. 0050 „TV Slivenec, etapa 0018 K Holyni“ 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-35239 
- zařazeno jako bod č. 20 

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu             
R-35239 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, nehlasoval 1, nepřítomni 2 – 
primátor hl. m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
k návrhu na uhrazení nákladů spojených s členstvím hlavního města Prahy v zájmovém 
sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR 

- radní Johnová  
- TISK R-35153 
- zařazeno jako bod č. 34 

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu             
R-35153 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – primátor hl. m. 
Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
 
Informace přeřazená do projednání Rady HMP 
 
Náměstek primátora Scheinherr požádal radní JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou jako 
předkladatelku materiálu R-35283 (informace o průběhu trestního řízení ve věci pádu 
Trojské lávky), aby tato informace mohla být diskutována v rámci projednání Rady HMP 
a zařadit jej jako poslední projednávaný bod náměstka primátora Scheinherra, s čímž 
předkladatelka materiálu souhlasila.  
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Náměstek primátora Scheinherr požádal radního Chabra jako předkladatele o stažení 
materiálů R-34488 a R-35181, na což reagoval radní Chabr s tím, že předmětné 
materiály stahovat nebude. Po krátké následné diskusi s náměstkem primátora 
Scheinherrem, radní Chabr uvedl, že stahuje materiály R-34488, R-35181 a také materiál 
R-35214 z dnešního projednání Rady HMP.   
 
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 

- radní Chabr 
- TISK R-34488 

 
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 

 
k uzavření dodatků k mandátním smlouvám o správě majetku 

- radní Chabr 
- TISK R-35214 

 
Radní Chabr opustil zasedací místnost Rady HMP a zbývajícího jednání Rady HMP se 
neúčastnil.  
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace Švandovo divadlo na 
Smíchově 

- radní Třeštíková  
- TISK R-35354 
- zařazeno jako bod č. 93  

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu             
R-35354 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – 
primátor hl. m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
k návrhu na ukončení Smlouvy o nájmu a správě D/39/5277/06 

- radní Johnová  
- TISK R-35198 
- zařazeno jako bod č. 92  

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu             
R-35198 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – 
primátor hl. m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
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k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období 31. 12. 
2019 - 6. 4. 2020 

- pověřená řízením MHMP  
- TISK R-35363 
- zařazeno jako bod č. 94  

 
Radní Zábranský požádal, v zastoupení předkladatele, Radu HMP o dodatečné zařazení 
materiálu R-35414 do operativního rozhodování Rady HMP.  
 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35414 
- zařazeno jako bod č. 91  

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu            
R-35414 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – 
primátor hl. m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

- radní Johnová  
- TISK R-35176 

 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP 
 
Radní Zábranský požádal předkladatelku materiálu R-35070 o jeho přeřazení 
z operativního rozhodování do projednání Rady HMP, s čímž předkladatelka materiálu – 
radní Johnová – souhlasila.  
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

- radní Johnová  
- TISK R-35070 
- zařazeno jako bod č. 35 

 
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o přeřazení materiálu R-35070 
z operativního rozhodování do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, nehlasoval 1, 
nepřítomni 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Chabr – přijato.  
 
 
 
Schválení programu 42. jednání Rady HMP  
 Program 42. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – primátor hl. m. Prahy, radní Chabr) 
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10:21 – 10:23 
Náměstek primátora Hlaváček stručně seznámil Radu HMP s obsahem materiálu – 
informace - R-35427 - ke společnému stanovisku velkých českých měst k návrhu 
paragrafovému znění stavebního zákona 
 

 
 
 

2.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 
 
k pojmenování a přejmenování ulic na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-35219 Doba projednávání:  10:24 – 10:25 

PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2818 

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

3.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský  

 
k předložení Zprávy o ukončení projektu a získaných poznatcích k pilotnímu projektu 
„Chytrá světla PLUS - část 92 světel a senzorická síť“ 
 

TISK R-35111 Doba projednávání:  10:26 – 10:27 

PŘIZVANÍ:                                                         Ing. Vorlíček – pověřený řízením IAP MHMP  
                                                                                      Ing. Hájek – Operátor ICT, a.s.  
                                                                                      M. Šandor – Operátor ICT, a.s.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2819 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   



6 
 

4.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 
 
k předložení Zprávy o ukončení projektu a získaných poznatcích k pilotnímu projektu 
„Chytré lavičky“ 
 

TISK R-33537 Doba projednávání:  10:28 – 10:30 
PŘIZVANÍ:                                                         Ing. Vorlíček – pověřený řízením IAP MHMP  
                                                                                      Ing. Hájek – Operátor ICT, a.s.  
                                                                                      M. Šandor – Operátor ICT, a.s. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2820 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Zábranský.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k finančními hledisku materiálu, 
na což reagoval M. Šandor – Operátor ICT, a.s.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Nákup 
licencí SW produktu ArcGIS" 
 
TISK R-34918 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 

PŘIZVANÍ:                                                         Ing. Vorlíček – pověřený řízením IAP MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2821 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Zajištění nezbytných předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti datových center“ 
 

TISK R-34513 Doba projednávání:  10:33 – 10:34 
PŘIZVANÍ:                                                               Bc. Tobiáš – pověřený řízením INI MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2822 

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

7.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 

 
k návrhu na revokaci usnesení č. 2846 ze dne 13. 11. 2018 k návrhu alternativní koncepce 
zajištění služeb provozuschopnosti Městského kamerového systému HMP 
 

TISK R-35296 Doba projednávání:  10:35 – 10:37 
PŘIZVANÍ:                                                               Bc. Tobiáš – pověřený řízením INI MHMP  
                                                                                      Mgr. Hanousek – INI MHMP  
                                                                      T. Jílek – Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2823 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil T. Jílek – Technologie hlavního města 
Prahy, a.s.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 
 
k návrhu úplatného nabytí uměleckého díla Lavička Václava Havla - „Havel´s Place“ — 
hlavním městem Prahou 
 

TISK R-35194 Doba projednávání:  10:38 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2824 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Zábranský.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová vznesla dotaz na cenu předmětné 
Lavičky, na což reagoval JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu, 
Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP, JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

9.  primátor hl. m. Prahy v zastoupení radní Zábranský 
 
ke schválení dohody o směně ploch v rámci veletrhu MIPIM 2020 
 
TISK R-35410 Doba projednávání:  10:42 – 10:43 

PŘIZVANÍ:                                       Ing. Petr – ředitel odboru Kancelář primátora MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2825 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 
 
TISK R-33166 Doba projednávání:  10:44 – 10:54 

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

PŘERUŠENO  

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 K předmětnému materiálu se vyjádřili - V. Mahrik – předseda klubu ZHMP 
Piráti, P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová navrhla předkladateli stažení 
materiálu z dnešního jednání Rady HMP, na což reagoval předkladatel materiálu.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vznesla 
dotaz ke stanovisku městské části, na což odpovídal předkladatel materiálu.  
 V rámci další diskuse k materiálu vystoupili - Ing. Richter – předseda Výboru 
pro dopravu ZHMP, T. Murňák – místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán 
a památkovou péči ZHMP, náměstek primátora Scheinherr, Mgr. Boháč – ředitel IPR 
HMP, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti.  
 Po diskusi náměstek primátora Hlaváček jako předkladatel uvedl, že stahuje 
tento materiál z dnešního jednání Rady HMP. 
 PŘERUŠENO  
 
 

11.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
prodloužení doby užívání dočasné stavby „Ubytovna Bílá Skála“, ev. č. 680, ul. Povltavská, 
na pozemcích parc. č. 411/1 a 411/6 v k. ú. Libeň, Praha 8, do 31. 12. 2022 
 

TISK R-33908 Doba projednávání:  10:55 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2826 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček a navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu zkrácení doby výjimky 
ze stavební uzávěry na dva roky, na což reagoval Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP.  
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 Radní Zábranský se vyjádřil k materiálu a navrhl zkrácení doby výjimky na 
jeden rok, na což reagoval Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP.   
 Předkladatel materiálu se ztotožnil s pozměňovacím návrhem radního 
Zábranského s tím, že návrh usnesení bude upraven tak, že výjimka ze stavební uzávěry 
má limit rok a půl, tj. do 30. 6. 2021.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 

12.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu dodatku č. 19 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2011 mezi Hlavním městem 
Prahou a Sdružením ÚČOV na realizaci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 
Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka 
 

TISK R-34779 Doba projednávání:  11:00 – 11:01 
PŘIZVANÍ: Ing. Hankovec – INV MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2827 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

13.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu Smlouvy o spolupráci Hlavního města Prahy s Nadací Partnerství na soutěži 
Adapterra Awards 
 
TISK R-34708 Doba projednávání:  11:02 – 11:03 

PŘIZVANÍ: Mgr. Líbová – OCP MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2828 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   



11 
 

 

14.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu Memoranda o asociovaném partnerství mezi hl. m. Prahou a spol. ČEPS, a.s. 
 

TISK R-33629 Doba projednávání:  11:04 – 11:05 
PŘIZVANÍ: Ing. Kopřiva – OCP MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                  primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2829 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

15.  náměstek primátora Hlubuček  

 
návrh na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejné zakázky s názvem 
"Zajištění celoplošného nádobového sběru bioodpadu rostlinného původu na území hl. m. 
Prahy pro období od 1.1.2020 do 31.7.2026" a s názvem "Zajištění zanášky sběrných 
nádob na tříděný odpad v domovním vybavení na území hl. m. Prahy pro období 1.1.2020 - 
31.7.2026" a dále k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy o poskytování služeb č. 
INO/54/11/010585/2016 uzavřené dne 19. 7. 2016 pro rok 2020 a dále k uzavření 
Dodatku č. 4 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 
 
TISK R-35016 Doba projednávání:  11:06 – 11:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Polák – OCP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2830 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu Memoranda o společném záměru mezi hl.m. Prahou a Městskou částí Bratislava 
- Karlova Ves, vedoucím partnerem projektu DELIVER (Sídliská ako živé miesta odolné 
voči zmeně klímy) 
 
TISK R-35020 Doba projednávání:  11:08 – 11:09 

PŘIZVANÍ: Mgr. Líbová – OCP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2831 

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

17.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k zavedení opatření respektujících principy předcházení vzniku odpadů a minimalizace 
používání jednorázových obalů a výrobků 
 

TISK R-33141 Doba projednávání:  11:10 – 11:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Polák – OCP MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2832 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "HS č. 2 
Petřiny, Heyrovského nám. 1987/1, Praha 6 - Rekonstrukce podlah garáží" 
 

TISK R-34777 Doba projednávání:  11:12 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Dohnalová – odborný poradce  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2833 

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

19.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na schválení zapojení se hlavního města Prahy do Dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020 
 

TISK R-35222 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 

PŘIZVANÍ:                                            JUDr. Štalmachová – pověřená řízením BEZ MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2834 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi Hlavním městem Praha a společností 
Subterra a.s. v rámci stavby č. 0050 „TV Slivenec, etapa 0018 K Holyni“ 
 

TISK R-35239 Doba projednávání:  11:16 – 11:18 
PŘIZVANÍ:                                                    --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2835 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz týkající se interního 
připomínkového řízení k materiálu, na což reagoval předkladatel materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

11:19 – 11:23 
Náměstek primátora Hlubuček stručně seznámil Radu HMP s obsahem materiálu – 
informace – R-35426 - neodkanalizované oblasti hl.m. Prahy k datu 16.12.2019 
*********************************************************************************  

 
 

21.  náměstek primátora Scheinherr  
 
ke spolupráci na stavebních úpravách ve vybraných lokalitách na území hl. m. Prahy v 
rámci akcí BESIP, bezbariérového řešení veřejného prostoru a rozvoje cyklistické 
infrastruktury 
 

TISK R-35251 Doba projednávání:  11:24 – 11:25 
PŘIZVANÍ: Mgr. Mach – ODO MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2836 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k nesouhlasu hlavního města Prahy s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

TISK R-35285 Doba projednávání:  11:26 – 11:40 
PŘIZVANÍ: Mgr. Mach – ODO MHMP  

PŘERUŠENO 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová se vyjádřila k předloženému materiálu 
a požádala předkladatele o stažení materiálu z dnešního jednání Rady HMP.  
 V rámci diskuse k předloženému materiálu vystoupili - Ing. Richter – 
předseda Výboru pro dopravu ZHMP, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti,              
Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, 
náměstek primátora Scheinherr. 
 Po diskusi předkladatel vyzval zpracovatele materiálu k jeho dopracování, na 
což reagoval Mgr. Mach – ODO MHMP.  
 Náměstek primátora Scheinherr jako předkladatel uvedl, že stahuje tento 
materiál z dnešního jednání Rady HMP. 
 PŘERUŠENO  
 
 
 
 
 

23.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2606 ze dne 9. 10. 2018 k dokumentu Rozvoj 
linek PID v Praze 2019 – 2029 
 

TISK R-35192 Doba projednávání:  11:41 – 11:42 

PŘIZVANÍ: Mgr. Mach – ODO MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2837 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků v k.ú. Nusle, Krč, Kamýk, Lhotka, Libuš, 
Kunratice a Písnice s Dopravním podnikem hl.m. Praha a.s. pro výstavbu I.D metra a na 
ukončení smlouvy č. VYP/54/09/010716/2016 
 

TISK R-35344 Doba projednávání:  11:43 – 11:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2838 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

11:45 – 12:03 
Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová seznámila podrobně Radu HMP s obsahem 
materiálu – informace R-35283 - informace o průběhu trestního řízení ve věci pádu 
Trojské lávky 
*************************************************************************************   
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25.  radní Chabr v zastoupení náměstek primátora Hlaváček  

 
k uzavření dohody o vypořádání závazků z Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě 
veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy se společností Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. 
 
TISK R-35323 Doba projednávání:  12:04 – 12:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, 
a.s.  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2839 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – náměstek primátora 
Hlaváček.  
 K materiálu se vyjádřil Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

26.  radní Chabr v zastoupení náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/014342/2008 na 
pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V 
Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 
TISK R-34344 Doba projednávání:  12:06 – 12:10 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

PŘERUŠENO 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
náměstek primátora Hlaváček.  
 K materiálu se vyjádřil Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová se vyjádřila k materiálu a dala do 
úvahy zástupci předkladatele přerušení jeho projednávání z důvodu nepřítomnosti 
předkladatele – radního Chabra.  
 Dále se k materiálu vyjádřili - V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, radní 
Zábranský, náměstek primátora Vyhnánek.  
 Náměstek primátora Hlaváček v zastoupení předkladatele uvedl, že přerušuje 
projednávání tohoto materiálu.  
 PŘERUŠENO  
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27.  radní Chabr v zastoupení náměstek primátora Hlaváček  

 
k uzavření dodatků k mandátním smlouvám o správě majetku 
 

TISK R-35214 Doba projednávání:  12:11 – 12:12 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

STAŽENO 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
náměstek primátora Hlaváček.  
 K materiálu se vyjádřila pověřená řízením MHMP s tím, že předkladatel tento 
materiál při rozpravě o programu stáhl z dnešního jednání Rady HMP, s čímž zástupce 
předkladatele souhlasil.  
 STAŽENO 
 
 
 
 

28.  radní Johnová 

 
ke schválení návrhu na uzavření Smlouvy o převodu části práv a povinností stavebníka u 
stavby č. 41703 Inkubátor pro sociální podnikání 
 
TISK R-34819 Doba projednávání:  12:13 – 12:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Hankovec – INV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                  primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní JUDr. Hana Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2840 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 K materiálu se vyjádřil Ing. Hankovec – INV MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  radní Johnová 

 
k projektu "Systémová podpora sociální práce zaměřená na vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách v hlavním městě Praze" reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0009717 
 
TISK R-34907 Doba projednávání:  12:16 – 12:17 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                     
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2841 

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

30.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ 
HMP pro rok 2020 
 

TISK R-35288 Doba projednávání:  12:18 – 12:20 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                    
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2842 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz ohledně fungování Programu, na 
což odpovídal předkladatel materiálu a Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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31.  radní Třeštíková 

 
k nepřijatým dotacím - grantům hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění schváleným 
usnesením Rady HMP č. 123 ze dne 4. 2. 2019 a usnesením Zastupitelstva HMP č. 4/58 ze 
dne 28. 2. 2019 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2019 
 
TISK R-35001 Doba projednávání:  12:21 – 12:22 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2843 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

32.  radní Třeštíková 

 
k návrhu členů správní a dozorčí rady Divadla Archa o.p.s. za hlavní město Prahu 
 
TISK R-34749 Doba projednávání:  12:23 – 12:24 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel KUC MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                  primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní JUDr. Hana Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2844 

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

 
k návrhu na zrušení stávajících kvót bytů hl. m. Prahy pro vybrané profese 
 
TISK R-35236 Doba projednávání:  12:25 – 12:26 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2845 

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

34.  radní Johnová 

 
k návrhu na uhrazení nákladů spojených s členstvím hlavního města Prahy v zájmovém 
sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR 
 

TISK R-35153 Doba projednávání:  12:27 – 12:29 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ZDR MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2846 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 K předloženému materiálu se vyjádřili – radní Zábranský, Mgr. Horáková – 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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35.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 
 
TISK R-35070 Doba projednávání:  12:30 – 12:31 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                  radní JUDr. Hana Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2847 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

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

TISK R-35423 Doba projednávání:  12:32 – 12:33 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy  
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní JUDr. Hana Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2848 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 37 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 94 schváleného programu 
(12:34 – 12:35) 
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 7, nehlasoval 1, nepřítomni 3 – primátor hl. m. Prahy, radní Chabr, 
radní JUDr. Hana Kordová Marvanová) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35233 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2849 
 
2. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35380 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2850 
 
3. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35411 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2851 
 
4. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro ICT 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35415 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2852 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
prodloužení stavby dočasné - areál skladu, autodílny a STK na pozemcích parc. č. 17/1, 
17/3, 19/1 a 19/2 v k. ú. Holešovice, Praha 7, v termínu do 31. 12. 2022 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-35058 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2853 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 01 - 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vratka dotace MMR 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-35080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2854 
 
7. k revokaci usnesení Rady HMP č. 258 ze dne 25. 2. 2019 a usnesení č. 1331 ze dne 25. 2. 
2019 k personálnímu obsazení Komise Rady hl.m. Prahy pro design a veřejný prostor 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-35341 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2855 
   
8. k návrhu na rozhodnutí o odvolání a stížnosti ve věci žádosti o informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-35302 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2856 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2019 

 náměstek primátora Hlubuček   
 TISK R-35033 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2857 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 01, 
02, 03, 06 a 07 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35008 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2858 
 

11. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0329 - ODO-SK a v kap. 0254 - OCP MHMP v 
souvislosti s provozováním P+R parkoviště Troja 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35057 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2859 
 
12. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se spolkem Val di 
Botič, IČO 02095734, na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2860 
 
 



25 
 

 
13. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
v roce 2019 p.o. Botanická zahrada hl.m. Prahy a p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35072 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2861 
   
14. k návrhu na neposkytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2019 VI. 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35138 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2862 
 
15. k návrhu OCP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví p.o. 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35281 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2863 
 
16. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Štěrboholská spojka, soubor staveb, 
Křesomyslova, Revitalizace ulice Varhulíkové, 5. května - svodidla) MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35311 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2864 
 
17. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy v kap. 03 – Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35297 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2865 
 
18. k návrhu Dodatku č. 8 Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, 
uzavřené dne 12.1.2017 mezi hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikaci 
hl. m. Prahy a.s. 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35287 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2866 
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19. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 4. čtvrtletí 2019 na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35352 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2867 
   
20. k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha - Řeporyje v 
roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35218 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2868 
 
21. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 v souvislosti s vratkou 
části dotace od MČ Praha 3 na financování projektu ze Státního programu na podporu 
úspor energie na období 2017-2021 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35100 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2869 
 
22. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky přijaté od 
MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35206 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2870 
 
23. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na 
sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35191 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2871 
 
24. 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 určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 15 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35280 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2872 
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25. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35274 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2873 
   
26. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35175 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2874 
 
27. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ 
HMP  a poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35252 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2875 
 
28. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35276 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2876 
 
29. 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 určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 11 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35330 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2877 
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30. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s financováním projektu z Dotace 
pro jednotky SDH obcí určené pro HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35328 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2878 
 
31. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 a MČ Praha 10 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2879 
   
32. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s udělením 
Evropské jazykové ceny Label 2019 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 9 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35250 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2880 
 
33. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k 
navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35278 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2881 
 
34. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 10 k podání žádostí o dotace z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35238 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2882 
 
35. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním projektu z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35258 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2883 
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36. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35259 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2884 
   
37. 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 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha – Kunratice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35277 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2885 
 
38. 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 určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35345 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2886 
 
39. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 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-35313 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2887 
   
40. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35314 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2888 
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41. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 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-35317 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2889 
   
42. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na Státní program na podporu 
úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35332 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2890 
 
43. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s financováním projektu Podpora 
prevence kriminality  - program č. 314080 určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 19 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35336 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2891 
 
44. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní 
rozvoj v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
roce 2019 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35353 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2892 
 
45. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35356 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2893 
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46. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na 
sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 15 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2894 
   
47. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti s přijetím splátky 
návratné finanční výpomoci od městské části Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35362 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2895 
 
48. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Programu péče o krajinu určený pro HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35372 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2896 
 
49. k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok 
2020 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy 
na roky 2021 a 2022 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35197 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2897 
 
50. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kap. 0662 v 
souvislosti s vratkami neinvestičních transferů Ministerstvu kultury poskytnutých na 
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35384 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2898 
 
51. 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 určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 15 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35365 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2899 
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52. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2900 
 
53. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2102/15, k. ú. Krč, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-35106 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2901 
 
54. k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení a zapínacího bodu, komunikace v ul. Jindřicha Bubeníčka vč. 21 ks parkovacích 
stání, chodníků v ul. Jindřicha Bubeníčka, rozšíření komunikace v ul. Ke Kříži vč. 31 ks 
parkovacích stání, chodníků vč. opěrných zídek a zábradlí v ul. Ke Kříži, rekonstrukce 
komunikace v ul. Františka Diviše, chodníků v ul. Františka Diviše, komunikační zeleně vč. 
37 ks stromů, 10 ks uličních vpustí, 14 ks svislého dopravního značení, vodorovného 
dopravního značení a pozemků parc. č. 1900/205, parc. č. 1900/206, parc. č. 1900/231, 
parc. č. 1900/283 a parc. č. 1900/296 vše v k. ú. Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví 
společnosti Vivus Uhříněves s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-34714 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2902 
   
55. k návrhu na zaplacení za užívání pozemku parc.č. 678/9, ost.p.k.ú. Štěrboholy 

 radní Chabr 
 TISK R-34936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2903 
 
56. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - garáže, 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-35268 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2904 
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57. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - garáže, 
umístěné n a pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-35134 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2905 
 
58. k návrhu směny nemovitostí mezi společností B+3 REAL a.s. a hlavním městem Prahou 

 radní Chabr  
 TISK R-35245 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2906 
 
59. k návrhu na čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická v roce 2019 

 Radní Johnová  
 TISK R-35186 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2907 
 
60. na odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru ZDR a 
k návrhu jednotného plošného zařazení veškerého hrobového zařízení v majetku hl. m. 
Prahy 

 radní Johnová  
 TISK R-35163 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2908 
   
61. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0581 v roce 2019 

 radní Johnová  
 TISK R-35367 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2909 
 
62. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2019 

 radní Johnová  
 TISK R-35151 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2910 
 
63. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neinvestiční účelové 
dotace organizaci SANANIM z. ú. 

 radní Johnová  
 TISK R-35347 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2911 
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64. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neinvestiční účelové 
dotace organizaci Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 

 radní Johnová  
 TISK R-34725 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2912 
   
65. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem 
Prahou v roce 2019, k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru školství a mládeže MHMP a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 radní Šimral  
 TISK R-35136 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2913 
 
66. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program 
"Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním 
roce 2018/2019" 

 radní Šimral  
 TISK R-35204 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2914 
 
67. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-35318 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2915 
   
68. k úpravě rozpočtu odboru PRI hl. m. Prahy mezinárodních projektů InnovaSUMP, 
INNOTRANS a UNaLaB 

 radní Šimral  
 TISK R-35383 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2916 
 
69. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 a v kap. 05 a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita na rok 2019, v působnosti 
odboru SML MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-35116 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2917 
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70. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 10, Práčská 
37, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-35337 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2918 
 
71. k návrhu na přiznání odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního 
jubilea v roce 2020 ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřízených hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-35064 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2919 
 
72. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-35173 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2920 
 
73. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou, u škol a školských zařízení, zřizovaných 
městskými částmi hlavního města Prahy a u soukromé školy ležící na území hlavního města 
Prahy 

 radní Šimral  
 TISK R-35303 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2921 
 
74. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Střední škola - Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

 radní Šimral  
 TISK R-35282 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2922 
   
75. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

 radní Šimral  
 TISK R-35327 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2923 
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76. k návrhu na stanovení výše platu řediteli příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-35062 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2924 
 
77. k návrhu na nepřijetí daru ve výši 2 000 Kč na vybudování pomníku 27 účastníkům 
českého stavovského odboje proti Habsburkům 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35225 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2925 
 
78. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2019 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2926 
 
79. k návrhu na úpravy limitů odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti 
KUC MHMP 

 radní Třeštíková  
 TISK R-34994 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2927 
   
80. k revokaci usnesení Rady HMP č.271 ze dne 25.2.2019 k personálnímu obsazení a 
náplni činnosti Komise Rady hl.m. Prahy pro koordinaci neinvestičních aktivit ve veřejných 
prostranstvích na území Pražské památkové rezervace 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35381 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2928 
 
81. k revokaci usnesení Rady HMP č.150 ze dne 11.2.2019 k personálnímu obsazení a 
náplni činnosti Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35382 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2929 
 
82. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti národnostních menšin a integrace cizinců 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35370 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2930 
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83. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2931 
 
84. k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného v bytech hl. m. Prahy nesvěřených Statutem 
hl. m. Prahy městským částem 

 radní Zábranský  
 TISK R-35263 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2932 
   
85. k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu jejich 
omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v domě 

 radní Zábranský  
 TISK R-34986 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2933 
 
86. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-35196 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2934 
 
87. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy a k návrhu na snížení nájemného ve 
služebních bytech hl.m. Prahy 

 pověřená řízením MHMP   
 TISK R-35082 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2935 
 
88. k návrhu na zřízení nové investiční akce 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35254 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2936 
 
89. k návrhu na ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2019 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2937 
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90. k návrhu na rozpracování usnesení 12. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 12. 12. 
2019 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35385 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2938 
 
91. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-35414 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2939 
 
92. k návrhu na ukončení Smlouvy o nájmu a správě D/39/5277/06 

 radní Johnová 
 TISK R-35198 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2940 
 
93. k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace Švandovo divadlo 
na Smíchově 

 radní Třeštíková   
 TISK R-35354 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2941 
   
94. k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období      
31. 12. 2019 - 6. 4. 2020 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35363 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2942 
 
 
 
 
Bod č. 38 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:36-12:37 
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. 
 
 

- v rámci bodu „různé“ Ing. Lísal – pověřený řízením OVO MHMP, požádal členy 
Rady HMP o zaslání materiálů zařazovaných do podkladů příštího řádného 
jednání Rady HMP v termínu do 2. 1. 2020 14:30 hodin 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci ************ při zasedání 
ZHMP dne 14. 11. 2019 ve věci 2 z 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a 
ICOMOSu týkajících se výstavby na Pankrácké pláni  

2. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci ***************** při 
zasedání ZHMP dne 14. 11. 2019 ve věci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC 
UNESCO a ICOMOSu, informace o Petici na podporu jejich realizace tak, aby Praha 
nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení  

3. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci ********** při zasedání 
ZHMP dne 14. 11. 2019 ve věci Bioenergie v hlavním městě Praze  

4. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání *************** ve věci návrhu 
na řešení problematiky graffiti  

5. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání **********, zástupce iniciativy 
Proti-plotu, ve věci ochrany území přírodního parku Draháň-Troja 

6. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelaci ***************, při 
zasedání ZHMP dne 14. 11. 2019 ve věci projektu Zelená Malovanka  

7. s odpovědí radního Zábranského na podání **********, ÚMČ Praha 8, ve věci žádosti 
fyzické osoby o prominutí dluhu  

8. s odpovědí radního Zábranského na podání ***************, MV ČR, ve věci výzvy ke 
zjednání nápravy  

9. s odpovědí radního Zábranského na interpelaci zastupitele HMP Ing. R. Lacka při 
zasedání ZHMP ze dne 14. 11. 2019 ve věci projektů dostupného bydlení Černý Most 
a Dolní Počernice  

10. s přehledem, vypracovaným odborem LEG MHMP, přijatých usnesení Vlády ČR č. 
705-830/2019 

11. s podáním *********** ve věci žádosti o informace podle zák. č. 106/99 Sb.  
12. s podáním *************, spolek Česká fotbalová unie 1910, z.s., ve věci reakce na 

dopis radního Šimrala  
13. s podáním ***************, advokát, na vědomí Radě HMP ve věci veřejné soutěže  
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K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
informace o průběhu trestního řízení ve věci pádu Trojské lávky 

 radní Kordová Marvanová 
 TISK R-35283 

 
informace o závěrech semináře k trvalému umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse 
Muchy Slovanská epopej 

 radní Třeštíková  
 TISK R-35348 

 
ke společnému stanovisku velkých českých měst k návrhu paragrafovému znění stavebního 
zákona 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-35427 

 

neodkanalizované oblasti hl.m. Prahy k datu 16.12.2019 
- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-35426 
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42. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy     
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 12:38 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2818 až č. 2942 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.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Adam Zábranský, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


