Zápis
z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a 3 originálu zápisu)
náměstek primátora Hlubuček
JUDr. Hana Kordová Marvanová
Mgr. Milena Johnová

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

1. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:13 hodin primátor hl. m.
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
1. Organizační záležitosti
(10:14 – 10:16)
Schválení zápisu ze 45. jednání Rady HMP ze dne 18. 12. 2018
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – náměstek primátora Hlubuček)
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP –
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- radní Johnová
- TISK R-31926
- zařazeno jako bod č. 7
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31926 do
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – náměstek primátora Hlubuček
– schváleno.
Materiály stažené z projednání Rady HMP
k návrhu na zřízení funkce Informační ombudsman
- radní JUDr. Hana Kordová Marvanová
- TISK R-31931
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k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové investiční
dotace z kap. 0504 Středisku prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. v roce
2018
- radní Johnová
- TISK R-31565
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí se Střední
odbornou školou a středním odborným učilištěm, Praha – Čakovice
- pověřená ředitelka MHMP v z. JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP
- TISK R-31554
ke zrušení usnesení Rady HMP č. 2651 ze dne 9. 10. 2018 ve věci uzavření smlouvy v rámci
výběrového řízení „Nájem bistra v budově Nové radnice“ a k návrhu na uzavření smlouvy
se společností Obecní dům, a.s.
- pověřená ředitelka MHMP v z. JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP
- TISK R-31622

Schválení programu 1. jednání Rady HMP
Program 1. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – náměstek primátora Hlubuček)
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2.

radní Chabr

k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení BD
včetně opravy lodžií, Řepínská 670/3, Praha 8 Bohnice"
TISK R-31509
PŘIZVANÍ:

Doba projednávání:
10:17 – 10:18
Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP
Ing. Zaorálek - zástupce INCONEX, a.s.
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
USNESENÍ ČÍSLO
1

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

3.

radní Chabr

k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení BD
včetně opravy lodžií, Řepínská 679/2, Praha 8 Bohnice"
TISK R-31520
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:19 – 10:20
Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP
Ing. Zaorálek - zástupce INCONEX, a.s.
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
USNESENÍ ČÍSLO
2

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4.

radní Chabr

k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení BD
včetně opravy lodžií, Řepínská 669/1, Praha 8 Bohnice"
TISK R-31465
PŘIZVANÍ:

Doba projednávání:
10:21 – 10:22
Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP
Ing. Zaorálek - zástupce INCONEX, a.s.
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
USNESENÍ ČÍSLO
3

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

5.

radní Chabr

k návrhu na úplatný převod veřejné dešťové kanalizační stoky včetně revizní šachty na
pozemku parc. č. 1142/735 v k.ú. Řepy z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví
společnosti AKRO estate s.r.o.
TISK R-31747
Doba projednávání:
10:23 – 10:24
PŘIZVANÍ:
Ing. Žejdlík, MBA – ředitel Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
4
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

radní Zábranský

k návrhu na snížení kvóty bytů hl. m. Prahy určené pro zajištění bydlení soudců a státních
zástupců
TISK R-31860
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání:
10:25 – 10:27
Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
USNESENÍ ČÍSLO
5

PŘIJATO

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský.
Na dotaz radního Chabra ohledně přístupu k nájemních smlouvám na dobu
určitou, odpovídal předkladatel – radní Zábranský.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7.

radní Johnová

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP –
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
TISK R-31926
Doba projednávání:
10:28 – 10:30
PŘIZVANÍ:
Ing. Prokopová Nesrstová – odbor ZSP MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
6
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.
Primátor hl. m. Prahy upozornil na chybně uvedenou částku v předposledním
odstavci důvodové zprávy, kde namísto 50 tis.Kč má být správně uvedeno 50 000 tis.Kč.
Navržené usnesení bylo s drobnou úpravou schváleno.
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8.

pověřená ředitelka MHMP v z. JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-31966
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:31 – 10:35
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Hlubuček
USNESENÍ ČÍSLO
7

Radní Chabr požádal o úpravu návrhu usnesení tak, aby vyřízením podání od
* ******* byl zmocněn náměstek primátora Scheinherr a vyřízením podání od ***
******** byl zmocněn radní Chabr zároveň s náměstkem primátora Hlaváčkem.
Radní Kordová Marvanová vznesla výhrady ohledně způsobu přidělování
podání adresovaných Radě HMP k vyřízení, na což reagoval JUDr. Mařík – ředitel OVO
MHMP.
Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.
Bod č. 9
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 8 schváleného programu
(10:36 – 10:37)
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 10, nepřítomen 1 – náměstek primátora Hlubuček)
1. k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 5 let s MČ Praha 8
na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31825
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 8
2. k návrhu na schválení návrhu smlouvy o zřízení služebnosti
 radní Chabr
 TISK R-31600
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 9

6

3. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám,
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům na výpovědi nájemních smluv
 náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr
 TISK R-31064
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 10
4. 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 17
(budova hasičské zbrojnice v k.ú. Řepy)
 radní Chabr
 TISK R-31440
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 11
5. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Konzervatoř a střední
škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Maltézské
náměstí 476/14, v rejstříku škol a školských zařízení
 radní Šimral
 TISK R-31835
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 12
6. k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace
s příjemci dotace Rugby klub Petrovice, z.s. a SK Ďáblice z.s.
 radní Šimral
 TISK R-31667
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 13
7. k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě výsledku
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu
 radní Zábranský
 TISK R-31800
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 14
8. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu hl.m. Prahy na základě výsledku
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu
 radní Zábranský
 TISK R-31158
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 15

7

Bod č. 10
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
10:38-11:10
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“ primátor hl. m. Prahy informoval Radu HMP o pořádání
protipovodňového cvičení v roce 2019

-

V rámci bodu „Různé“ JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP informoval Radu HMP o
připravovaném spuštění elektronického připomínkování a podepisování
materiálů s tím, že členům Rady HMP byl tento proces prakticky prezentován.

Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy předsedovi Legislativní rady vlády týkající se
zákona o NKÚ
2. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na podání * **** týkající se společnosti Operátor
ICT, a.s.
3. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání * ******* ve věci pronájmu
budovy na území MČ Praha-Ďáblice
4. s odpovědí radního Zábranského na podání * ******* týkající se prodeje bytů v Praze
4
5. s odpovědí ředitele OBF MHMP na podání * * * ******** ohledně prodloužení nájmu
bytu
6. s přehledem přijatých usnesení Vlády ČR č. 714-800/2018 vypracovaným odborem
LEG MHMP

K informaci členové Rady HMP obdrželi:
Informace pro Radu hlavního města Prahy o podaném trestním oznámení
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31898
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1. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:11 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 1 až č. 15 jsou součástí tohoto zápisu.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

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

Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS.

Ověřovatelé:

JUDr. Hana Kordová Marvanová
radní hl. m. Prahy

Mgr. Milena Johnová
radní hl. m. Prahy
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