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Zápis 
 

z 33. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 3. října 2022 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 č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana  
   Plamínková 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 33. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:06 – 10:10) 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh na schválení přítomnosti předsedů, 
případně místopředsedů nově ustavených politických klubů ZHMP na dnešním jednání 
Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o schválení přítomnosti předsedů, případně 
místopředsedů nově ustavených politických klubů ZHMP na dnešním jednání Rady HMP 
– pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně primátora Plamínková, 
radní Kordová Marvanová – přijato. 

 
 
  

Náměstkyně primátora Plamínková se připojila k jednání Rady HMP. 
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na volbu členů dozorčí rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45827 
- zařazeno jako bod č. 18 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na volbu členů dozorčí rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA,  
do projednání Rady HMP a materiálů s názvy k zahraničí pracovní cestě členky Rady hl.m. 
Prahy a k zahraniční pracovní cestě člena Rady hl.m. Prahy, do operativního rozhodování 
Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová – přijato. 
 
 
Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území, v zastoupení 
ředitele MHMP, požádal o dodatečné zařazení materiálu s názvem k návrhu na rozhodnutí 
o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce "Vybudování nového prostoru  
pro dětské skupiny", do projednání Rady HMP. 
 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Vybudování nového prostoru pro dětské skupiny" 

- ředitel MHMP 
- TISK R-45635 
- zařazeno jako bod č. 19 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Vybudování nového prostoru pro dětské skupiny", do projednání Rady HMP –  
pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. 
 
k návrhu na ukončení Smlouvy o výpůjčce a uzavření nové Smlouvy o výpůjčce - Hybernská 
998/4, Praha 1 

- radní Chabr 
- TISK R-41695 
- zařazeno jako bod č. 20 

 
k záměru na zajištění elektrické energie a plynu pro veřejné osvětlení na území HMP pro rok 
2023 

- radní Chabr 
- TISK R-45685 
- zařazeno jako bod č. 21 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů s názvy k návrhu 
na ukončení Smlouvy o výpůjčce a uzavření nové Smlouvy o výpůjčce - Hybernská 998/4, 
Praha 1 a k záměru na zajištění elektrické energie a plynu pro veřejné osvětlení na území 
HMP pro rok 2023, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. 
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Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k zahraničí pracovní cestě členky Rady hl.m. Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45862 
- zařazeno jako bod č. 30 

 
k zahraniční pracovní cestě člena Rady hl.m. Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45867 
- zařazeno jako bod č. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení programu 33. jednání Rady HMP  
 Program 33. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová – přijato) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Servis a kalibrace 
alkoholtesterů pro Městskou policii hl.m. Prahy na 4 roky" 
  

TISK R-45568 Doba projednávání:           10:11 – 10:12 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2647 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 

 
k předložení Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci mezi hlavním městem Prahou, 
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, příspěvkovou organizací, Kolektory Praha, 
a.s., Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciovou společností, Pražskou energetikou, a.s.  
a Operátorem ICT, a.s. při provozování infrastruktury optických sítí a k předložení návrhu 
Smlouvy o mlčenlivosti a utajení neveřejných a interních informací 
 

TISK R-44943 Doba projednávání:           10:13 – 10:14 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2648 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy a požádal o úpravu termínu v rámci bodů II.1.1. a II.1.2. s tím, že zde bude 
shodně uveden termín 31. 10. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 

 
k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru OIC MHMP 
 

TISK R-45557 Doba projednávání:  10:15 – 10:16 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2649 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 

 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Šimral 

 
k návrhu Memoranda o spolupráci s Městskou částí Prahy 5 na rozvoji lokality Jinonice 
 
TISK R-44836 Doba projednávání:           10:17 – 10:22 

PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské  
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2650 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a radní Šimral. 
 Radní Zábranský vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Vyhnánek přednesl připomínku k předloženému 
materiálu s tím, že dle jeho názoru je předčasné určovat přesný druh školy, na což 
reagovali předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček a radní Šimral. 
 K projednávanému materiálu proběhla další diskuse, do níž se zapojili 
předkladatel – radní Šimral, náměstek primátora Vyhnánek a radní Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstkyně primátora Plamínková 

 
ke schválení Podrobné studie zásobování sítěmi technické infrastruktury pro rozvojové 
území Bubny – Zátory 
 

TISK R-45702 Doba projednávání:           10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2651 

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

7.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
k vypracování Koncepční studie revitalizace veřejných prostranství Seifertovy ulice  
(v úseku od křižovatky U Bulhara po Chlumovu) a Koncepční studie srážko-odtokových 
poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice 
 

TISK R-45672 Doba projednávání:           10:25 – 10:27 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2652 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci s PVS a.s. v rámci stavby č. 43498 Parkovací 
dům Dědina; přeložky vodovodu a kanalizačních řádů a k návrhu na úpravu rozpočtu 
odboru INV MHMP na rok 2022 v kap. 03 – Doprava 
 
TISK R-45616 Doba projednávání:           10:28 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2653 

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

9.  radní Chabr, náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na schválení Metodického pokynu Rady HMP specifikujícího dočasné podmínky 
provozu budov užívaných či vlastněných hl.m. Prahou a jím zřizovaných  
či spoluvlastněných organizací 
 
TISK R-45760 Doba projednávání:           10:30 – 10:33 

PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2654 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na nutnost úpravy termínu v rámci bodu II.1.1. 
návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Chabr, s tím, že zde bude uveden 
termín 10. 10. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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10.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti  
a následných smluv o zřízení služebnosti se společností Pražská energetika, a.s. 
 

TISK R-45796 Doba projednávání:           10:34 – 10:36 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka  
                                                                                      EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2655 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.   
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

11.  radní Johnová 
 
k návrhu na schválení a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory s Nadací J&T 
 
TISK R-44554 Doba projednávání:         10:37 – 10:40 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
                                                                                      SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a vznesla dotaz, zda připomínky ze strany odboru LEG MHMP v rámci interního 
připomínkového řízení materiálu, byly vypořádány, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – 
pověřen řízením LEG MHMP s tím, že je třeba ještě upravit terminologii a požádal za tímto 
účelem předkladatelku o přerušení projednávání předkládaného materiálu  
do příštího jednání Rady HMP. 
 Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP reagovala na dotaz radní 
Johnové. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přerušit projednávání předloženého materiálu  
na závěr projednání, za účelem vyjasnění všech detailů, s čímž předkladatelka – radní 
Johnová, souhlasila. 

 PŘERUŠENO na závěr projednání  
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12.  radní Šimral 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SŠAaI 
Weilova, P 10 - vybudování auly" a na úpravu celkových nákladů akce 
 

TISK R-45589 Doba projednávání:           10:41 -  10:42 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                                
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2656 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

13.  radní Šimral 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 
 

TISK R-45591 Doba projednávání:           10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2657 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Šimral 

 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Gym. Českolipská 373,P9 - 
nástavba budovy" 
 

TISK R-45580 Doba projednávání:           10:45 – 10:46 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2658 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

15.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory prostorového zajištění činnosti s dětmi  
a mládeží ve volném čase v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 
 

TISK R-45518 Doba projednávání:           10:47 – 10:51 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
PŘERUŠEN    

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Primátor hl. m. Prahy upozornil, že k projednávanému materiálu nejsou 
vypořádány všechny připomínky odboru LEG MHMP a navrhl přerušit projednávání 
předkládaného materiálu do příštího jednání Rady HMP, s čímž předkladatel – radní 
Šimral, souhlasil. 
 Náměstek primátora Vyhnánek přednesl připomínky ve smyslu, že tento 
program, na rozdíl od obdobného v oblasti kultury, je zcela bez limitů a není podmíněn již 
uděleným grantem HMP. V tomto kontextu upozornil, že při alokované částce 3 mil. Kč 
budou jednotlivé podpory příliš nízké a vznesl dotaz, proč zde není obdobné omezení, 
jako v případě kultury, na což reagovala Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP s tím,  
že ideou byl širší formát, aby se tohoto programu mohli přihlásit i neúspěšní žadatelé  
o grant HMP. 
 Radní Chabr se vyjádřil k projednávanému materiálu a vyjádřil své stanovisko 
v tom smyslu, že by možnost zapojení do tohoto programu měli mít i žadatelé, kteří nebyli 
podpořeni grantem HMP, neboť současná krize dopadá na všechny. 
 PŘERUŠENO  
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16.  radní Zábranský 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 
a úpravu celkových nákladů investiční akce č. 2762301 - Rekonstrukce bývalé ubytovny  
v ul. Bulovka na sociální byty (Projekt OP PPR) 
 
TISK R-45484  Doba projednávání:  10:52 – 10:53 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2659 

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

17.  ředitel MHMP, v zastoupení Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele 
MHMP pro Sekci rozhodování o území 

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce strukturované 
kabeláže objektu Nová radnice", k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
na rok 2022 a celkových nákladů investiční akce 
 

TISK R-45365 Doba projednávání:           10:54 – 10:55 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2660 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele MHMP pro Sekci rozhodování  
o území. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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18.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na volbu členů dozorčí rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA 
 

TISK R-45827  Doba projednávání:  10:56 – 10:57 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2661 

 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

19.  ředitel MHMP, v zastoupení Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele 
MHMP pro Sekci rozhodování o území 

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Vybudování nového prostoru pro dětské skupiny" 
 

TISK R-45635 Doba projednávání:           10:58 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2662 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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20.  radní Chabr 
 
k návrhu na ukončení Smlouvy o výpůjčce a uzavření nové Smlouvy o výpůjčce - Hybernská 
998/4, Praha 1 
 

TISK R-41695  Doba projednávání:  11:00 – 11:01 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2663 

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

21.  radní Chabr 
 
k záměru na zajištění elektrické energie a plynu pro veřejné osvětlení na území HMP  
pro rok 2023 
 
TISK R-45685  Doba projednávání:  11:02 – 11:11 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2664 

 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Radní Zábranský vznesl dotaz k předloženému materiálu, na který reagoval 
předkladatel – radní Chabr a uvedl doplňující informace k materiálu. 
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k projednávanému materiálu a dal do úvahy 
přerušit projednávání předkládaného materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem 
další diskuse. 
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
uvedl doplňující informace k materiálu a upozornil na neodkladnost projednávané 
problematiky, na což reagoval primátor hl. m. Prahy. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval předkladatel – radní Chabr a Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
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 Na další dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval T. Jílek – předseda 
představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Předkladatel – radní Chabr požádal o doplnění důvodové zprávy materiálu tak, 
že na konci důvodové zprávy bude uvedena věta ve znění: „Nákup pro roky 2024-2028  
by mělo realizovat PSOE, s čím má počítat i následné přepracování smlouvy o správě 
veřejného osvětlení.“ 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

Radní Třeštíková vznesla procedurální návrh na schválení přítomnosti Pavla Zelenky – 
bývalý předseda Výboru pro bydlení ZHMP, na dnešním jednání Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasoval o schválení přítomnosti Pavla Zelenky – bývalý 
předseda Výboru pro bydlení ZHMP, na dnešním jednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, 
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. 

 
 
 

11.  radní Johnová 

 
k návrhu na schválení a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory s Nadací J&T 
 

TISK R-44554 Doba projednávání:         11:12 – 11:14 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
                                                                                      SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2665 
  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz, zda v mezičase došlo k vypořádání všech 
připomínek odboru LEG MHMP, což JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP  
a Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP, souhlasně potvrdili. 
 Radní Johnová jako předkladatelka uvedla doplňující informace. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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22.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-45848 Doba projednávání:  11:15 – 11:16 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2666 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 23 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 31 schváleného programu 
(11:17 – 11:19) 
 
Primátor hl. m. Prahy upozornil na stav interního připomínkového řízení u materiálu  
R-45457 a vznesl doplňující dotaz k materiálu, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel 
ROZ MHMP. 
 
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, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – 
přijato) 
 
 
1. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45656 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2667 
 
2. k zapůjčení reprezentačních prostor hlavního města Prahy v rámci předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45720 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2668 
 
3. ke schválení Monitorovací zprávy č. 2 Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. 
Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 a Zásobníku projektů pro rok 2023 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2669 
 
4. k návrhu OCP MHMP na uzavření Smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na část pozemku  
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP se společností FAST Develop a.s.,           
IČO: 04171233 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45452 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2670 
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5. k návrhu na uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi hl.m. Prahou a společností 
Rekáva s.r.o při propagaci a realizaci projektu sběru, svozu a zajištění dalšího nakládání  
s kávovou sedlinou 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45757 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2671   
 
6. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura a kap. 09 - Vnitřní 
správa v roce 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2672 
 
7. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45434 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2673 
 
8. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 a úpravu celkových nákladů 
investiční akce v kap. 03 – Doprava 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45742 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2674 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava v roce 2022  
v souvislosti s realizací "Pilotního projektu zapojení sdílených kol do pražské integrované 
dopravy na území hlavního města Prahy" 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45709 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2675 
 
10. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Zbraslav k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45565 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2676 
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o transfer 
poskytnutý ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí určený pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Dubeč 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2677 
   
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o transfer  
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45785 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2678 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva financí v souvislosti s financováním z projektu 
Fondy EHP a Norska určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 3 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45786 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2679 
 
14. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45802 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2680 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určeného na dotační program "Program sociální 
prevence a prevence kriminality" 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45809 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2681 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vynaložených  
na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého 
rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45882 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2682 
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17. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SOV MHMP v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-45581 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2683 
 
18. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních 
služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 1016 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-45743 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2684 
  
19. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti příspěvkové organizace  
hl.m. Prahy Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, o nadační 
příspěvek na organizaci sportovní akce pro dětské domovy Dětský domov Cup 2022, který by 
byl v případě kladného vyřízení přijat do majetku jmenované příspěvkové organizace 

− radní Šimral 
− TISK R-45573 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2685 
 
20. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
a poskytnutí příspěvků zřizovatele na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené 
inflací 

− radní Šimral 
− TISK R-45706 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2686 
 
21. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie, se sídlem Praha 10, U Krbu 521/45 

− radní Šimral 
− TISK R-45716 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2687 
 
22. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 31. 8. 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-45790 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2688 
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23. k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1886 ze dne 1. 8. 2022 k návrhu na poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti kultury a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
kap. 06 v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45478 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2689 
 
24. k návrhu na uzavření smlouvy o vypořádání závazků v rámci projektu "VISITIS - 
Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha" 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45531 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2690 
 
25. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP, v kap. 1016 
- Pokladní správa a příspěvkových organizací v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45620 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2691 
 
26. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC a příspěvkových 
organizací v oblasti kultury v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45623 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2692 
 
27. k návrhu na uzavření Smlouvy o úschově archiválií č. USC/03/07/000210/2022  
s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45727 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2693 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - vnitřní správa 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45457 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2694 
 
29. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 7. 9. 2022 do 13. 9. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-45707 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2695 
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30. k zahraničí pracovní cestě členky Rady hl.m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45862 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2696 
 
31. k zahraniční pracovní cestě člena Rady hl.m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45867 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2697 
 
 
 
 
Bod č. 24 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:20 – 11:22 
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“ radní Chabr vznesl dotaz k termínu ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, na což reagoval primátor hl. m. Prahy a Ing. Lísal, MBA 
– ředitel OVO MHMP 

 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s přehledem přijatých Usnesení vlády ČR č. 747 – 828/2022, zpracovaným odborem 
LEG MHMP dne 30. 9. 2022 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
Informace k řešení energetické krize na území hl. m. Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45614 
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33. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy  

MUDr. Zdeněk Hřib v 11:23 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2647 až č. 2697 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 

 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 10. 10. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


