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Zápis 
 

z 12. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 29. března 2021 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:  radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský  
 
 
 12. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:05 – 10:07) 
 
Schválení zápisu z 10. jednání Rady HMP ze dne 15. 3. 2021  
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 

(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Šimral – přijato) 
  
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Radní Chabr uvedl, že stahuje z projednání Rady HMP materiál R-39663. 
 
k zajištění pořízení taxativního soupisu lokalit legálních plakátovacích ploch  
pro nízkonákladovou, společenskou a kulturní reklamu na území hlavního města Prahy 

- radní Chabr, I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-39663 
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Obnova 
technologické podpory systému zabezpečení síťového prostředí“ 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-39801 
- zařazeno jako bod č. 17 

   
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nákup 
licencí a obnova technologické podpory systému ochrany koncových stanic“ 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-39795 
- zařazeno jako bod č. 18 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů s názvy  
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Obnova 
technologické podpory systému zabezpečení síťového prostředí“, k záměru odboru 
informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nákup licencí a obnova 
technologické podpory systému ochrany koncových stanic“, do projednání Rady HMP – 
pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Šimral – přijato.  
 
 
 
 
 

 
 
Schválení programu 12. jednání Rady HMP  
 Program 12. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Šimral – přijato) 
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2.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy  
pro prodloužení doby trvání dočasné stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 674/23  
v k.ú. Štěrboholy, a to do 31.12.2022 
 

TISK R-39549 Doba projednávání:  10:08 – 10:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference                
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:   9  
  PROTI:   0 
  ZDRŽEL SE:  0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                         1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                         1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 641 
 

 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček a 
uvedl pozměňovací návrh ve smyslu Rada hl.m. Prahy I. neschvaluje rozhodnutí o 
povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti…………………………. 
Předkladatel – náměstek primátora Hlaváček následně odůvodnil svůj pozměňovací 
návrh.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP uvedl, že souhlasí s pozměňovacím návrhem předkladatele.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu předkladatele 
– pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Šimral – 
přijato.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 

 

3.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na delimitaci Stavby č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV z odboru 
INV MHMP na MČ Praha-Kunratice 

 
TISK R-38776 Doba projednávání:  10:10 – 10:11 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 642 
  

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstek primátora Scheinherr 
 
ke jmenování komise pro otevírání nabídek/ hodnotící komise/ komise pro posouzení 
kvalifikace v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Stavba č. 40579 Multifunkční oper. 
stř. Malovanka, etapa 0001 Stavební objekt - dokončení stavby" a zrušení původního 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. 
Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“, ev. č. VVZ Z2019-033910 
 
TISK R-37768 Doba projednávání:  10:12 – 10:13 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 643 

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

5.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků pod stavbami 
dálnice D0 st. 510 a st. 515 v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb 
pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou 
dálnice D0 
 

TISK R-39851 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 644 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních 
cenách taxislužby, ve znění pozdějších předpisů 

 

TISK R-39631 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 
PŘIZVANÍ: JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 645 

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

7.  radní Chabr 
  
k návrhu na odstranění objektů z veřejných prostranství hl.m. Prahy 
 
TISK R-39551 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 646 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Chabr 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/03/005579/2018 

 
TISK R-37845 Doba projednávání:  10:20 – 10:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Pátecký - TPD, s.r.o. – odborný 
poradce prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 647 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

9.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1467/1, 1469/1, 1469/4, 1469/5, 1486/4, 
1486/6 k.ú. Dolní Chabry do vlastnictví hlavního města Prahy a k návrhu na zaplacení 
úhrady za faktické užívání 
 
TISK R-39331 Doba projednávání:  10:22 – 10:23 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 648 

  
 Předložený materiál podrobně uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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10.  radní Chabr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Oprava nosné konstrukce nad vestibulem metra Budějovická" a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
  

TISK R-39651 Doba projednávání:  10:24 – 10:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference          
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 649 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

11.  radní Chabr 

 
k návrhu na další poskytnutí slev pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy  
v důsledku pokračujícího stavu šíření nemoci COVID-19 
 

TISK R-39522 Doba projednávání:  10:26 – 10:27 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 650 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Chabr 
 
k opatřením v oblasti místních poplatků ke zmírnění ekonomických dopadů nastalých  
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v dubnu a květnu roku 2021 
 

TISK R-39955 Doba projednávání:  10:28 – 10:29 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 651 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

13.  radní Johnová 

 
k poskytnutí osobních ochranných prostředků a vakcinačních sad příspěvkovým 
organizacím zřizovaným hl. m. Prahou formou svěření 
 

TISK R-39722 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 652 
 

 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Šimral v zastoupení radní Zábranský 
 
k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021  
z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16 
 

TISK R-39767 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 653 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele - 
radní Zábranský. Primátor hl. m. Prahy vnesl dotaz týkající se vyjádření MČ Praha 16, na 
což reagoval radní Zábranský s tím, že toto není součástí předloženého materiálu, ale 
případně bude doplněno do materiálu, který bude předkládán na zasedání ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

15.  radní Zábranský 

 
k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové družstvo Anderleho 837-843 
 

TISK R-35097 Doba projednávání:  10:33 – 10:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 654 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Zábranský 
 
k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům svěřeným Městské části Praha 3 

 
TISK R-39642 Doba projednávání:  10:35 – 10:36 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 655 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský.  
 Radní Johnová se krátce vyjádřila k materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Obnova technologické podpory systému zabezpečení síťového prostředí“ 
 

TISK R-39801 Doba projednávání:  10:37 – 10:38 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 656 
 

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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18.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nákup 
licencí a obnova technologické podpory systému ochrany koncových stanic“ 
 

TISK R-39795 Doba projednávání:  10:39 – 10:40 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 657 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  ředitel MHMP 

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

TISK R-40004 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 658 
  
 Radní Chabr požádal, aby podání s názvem „Reakce na vyjádření radního 
Chabra ohledně plánované stavby Trója Horizons“, vyřizoval ve spolupráci s náměstkem 
primátora Hlaváčkem, s čímž náměstek primátora Hlaváček souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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Bod č. 20 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 57 schváleného programu 
(10:43 – 10:44)   
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 – radní Šimral – přijato) 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-39787 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 659 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-39797 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 660 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy  
pro „rekonstrukci objektu pro obchodní účely“ ul. Papírenská 116/7a, na pozemcích parc. 
č. 1707/6, 1712, 1713, 1714/1 a 1714/3, vše v k.ú. Bubeneč, Praha 6 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39557 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 661 
 
4. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy  
pro stavbu s názvem „Obnova a posílení kab. vedení 22 kV z TR ZÁPAD na Letiště Praha“  
na pozemcích v k.ú. Ruzyně, Řepy, Břevnov a Motol 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39732 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 662 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
„Obnova vodovodních řadů, ul. V Zahradách a okolí, Praha 8“ na pozemcích parc. č. 3831, 
3830/4, 3832/1, 3835, 3834, 3833, 3832/3, 3830/1, 3836/1, 3836/2, 2444/6 v k.ú. Libeň, 
Praha 8 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39815 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 663 
 



13 
 

6. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy  
za účelem stavby „Přístavba objektu s nákladovou rampou - zřízení třetího stání  
s přestřešením“ na pozemku parc. č. 1327/129 v k.ú. Běchovice 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39828 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 664 
 
7. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy  
pro záměr „Bytový dům Strakonická“ na pozemcích parc. č. 5030/3, 5030/4, 5030/5, 
5030/21 a 5030/31 v k. ú. Smíchov, Praha 5 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39838 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 665 
   
8. k návrhu OCP MHMP na využití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 2021 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-39826 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 666 
 
9. k uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1474/4 v k.ú. Smíchov 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39850 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 667 
 
10. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39469 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 668 
 
11. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů hl.m. Prahy (zapojení 
finančních prostředků z rozpočtů Městských částí) v kapitole 03 Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39449 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 669 
 
12. k návrhu na uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho vypořádání 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39433 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 670 
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13. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 10 na úhradu 
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. 
Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39823 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 671 
 
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životní prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Národního programu Životní prostředí - IV určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39858 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 672 
 
 
15. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratky finančních prostředků  
od MČ Praha 12 do státního rozpočtu 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39873 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 673 
   
16. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o poskytnutí účelových 
dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39761 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 674 
 
17. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39264 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 675 
 
18. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39375 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 676 
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19. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 
 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39376 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 677 
 
20. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné 
částečně na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. Veleslavín, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-39540 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 678 
 
21. k návrhu směny části pozemku parc. č. 4288 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví fyzické osoby 
za část pozemku parc. č. 4184/6 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-38453 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 679 
   
22. k návrhu směny pozemku parc. č. 2482/3 v k.ú. Hloubětín, obec Praha, ve vlastnictví  
hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Hloubětín, obec Praha, ve vlastnictví 
fyzických osob 

 radní Chabr 
 TISK R-39600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 680 
 
23. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3323/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Michle  
do podílového spoluvlastnictví fyzických osob 

 radní Chabr 
 TISK R-37849 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 681 
 
24. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1184/71 o výměře 18 m2 k.ú. Libeň 

 radní Chabr 
 TISK R-39080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 682 
 
25. k návrhu na úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Libeň a v k.ú. Karlín nacházejících se 
pod stavbami vybudovanými v rámci akce „Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - 
Libeň, Vysočany, Holešovice“ z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy (1. část vypořádání) 

 radní Chabr 
 TISK R-39388 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 683 
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26. k návrhu na bezúplatné nabytí s omezujícími podmínkami po dobu 10 let pozemku 
parcelní číslo 4501/11 v k.ú. Horní Počernice 

 radní Chabr 
 TISK R-39237 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 684 
  
27. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  parc. č. 4083/1  k.ú.  Libeň, par. č. 7/2 k.ú. 
Střížkov, podílu id. 3/4 na pozemku par. č. 931/3 v k.ú. Písnice a podílu id. 12/24  
na pozemku par. č. 3312/4 v k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem 
státu České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-39473 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 685 
 
28. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Žižkov z vlastnictví České republiky  
s právem hospodaření s majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik 
v likvidaci do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-39778 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 686 
 
29. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbely, Kyje, Řepy, Stodůlky, Střížkov, 
Štěrboholy, Újezd u Průhonic, Vysočany a Zbraslav z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-39779 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 687 
 
30. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nebušice, Štěrboholy a Vysočany  
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona  
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 radní Chabr 
 TISK R-39818 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 688 
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31. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 
(pozemky v k.ú. Modřany) 

 radní Chabr 
 TISK R-39202 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 689 
 
32. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 5 (stacionární zařízení na měření okamžité rychlosti) 

 radní Chabr 
 TISK R-39205 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 690 
 
33. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 

 radní Chabr 
 TISK R-39529 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 691 
 
34. k návrhu na schválení nájemní smlouvy a dodatků k nájemním smlouvám 

 radní Chabr 
 TISK R-37770 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 692 
 
35. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k nájemní smlouvě, uzavření 
smlouvy o výpůjčce a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 

 radní Chabr 
 TISK R-39344 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 693 
 
36. k návrhu na schválení výpovědí nájemních smluv 

 radní Chabr 
 TISK R-39358 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 694 
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37. k žádosti Bytového družstva Mikuláše z Husi a Na Topolce o zrušení věcného břemene - 
oprávnění bezplatně užívat úkryt, zatěžujícího pozemky parc. č. 1689/1, 1689/2, 1689/3  
a 1689/4 v k.ú. Nusle 

 radní Chabr 
 TISK R-39776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 695 
 
38. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast za účelem 
financování z Operačního programu Zaměstnanost 

 radní Johnová 
 TISK R-39028 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 696 
 
39. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

 radní Johnová 
 TISK R-39848 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 697 
 
40. k návrhu plné moci udělené v souvislosti s realizací projektů financovaných  
z Operačního programu Zaměstnanost v gesci odboru SOV MHMP 

 radní Johnová 
 TISK R-39494 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 698 

 
41. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral 
 TISK R-39516 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 699 
 
42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT 

 radní Šimral 
 TISK R-39612 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 700 
 
43. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

 radní Šimral 
 TISK R-39634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 701 
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44. k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu  
o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99  
k 28.2.2021" 

 radní Šimral 
 TISK R-39877 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 702 
 
45. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti  
s vrácením návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

 radní Šimral 
 TISK R-39895 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 703 
 
46. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a vyšší 
odborná škola umělecká a řemeslná, se sídlem Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1 

 radní Šimral 
 TISK R-39252 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 704 
 
47. k návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a k návrhu na změnu 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově 
nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 

 radní Šimral 
 TISK R-39644 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 705 
 
48. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Taneční konzervatoř 
hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7 

- radní Šimral 
- TISK R-39736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 706 
 
49. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 

- radní Šimral 
- TISK R-39739 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 707 
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50. k návrhu na zřízení přípravné třídy základní školy a k návrhu na povolení výjimky  
ze stanoveného počtu dětí v přípravné třídě v příspěvkové organizaci Jedličkův ústav  
a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4  

- radní Šimral 
- TISK R-39523 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 708 
 
51. k revokaci usnesení Rady HMP č. 404 ze dne 1.3.2021 k návrhu na přijetí výsledků 
činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě 
ředitele/ředitelky školy či školského zařízení v působnosti odboru školství, mládeže  
a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

- radní Šimral 
- TISK R-39896 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 709 
 
 52. k návrhu na stanovení výše platu ředitelům a ředitelce příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

- radní Šimral 
- TISK R-39654 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 710 
 

53. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2021 
- radní Třeštíková 
- TISK R-39814 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 711 
 
54. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - KUC MHMP v roce 2021 

- radní Třeštíková 
- TISK R-39844 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 712 
 

55. k návrhu na uzavření smluv o podnájmu bytů 
- radní Zábranský 
- TISK R-39760 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 713 
 

56. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 
- radní Zábranský 
- TISK R-39882 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 714 
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57. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odboru SLU MHMP 
realizovaných v rámci Interreg Europe a Horizon 2020 v roce 2021 

- ředitel MHMP 
- TISK R-39419 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 715 
 
 
 
 
 
Bod č. 21 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
10:45 – 10:46 
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. 
 
 

- primátor hl. m. Prahy informoval o nekonání jednání Rady HMP dne 5. 4. 2021, 
z důvodu státního svátku v daný den 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radního Šimrala panu ***************, č.j.: MHMP 371998/2021,  
ze dne 22. 3. 2021, ve věci individuální dotace na realizaci akce Mistrovství České 
republiky v šachu 

2. s odpovědí radní Třeštíkové panu ***********, č.j.: MHMP 371490/2021, ze dne 22. 
3. 2021, ve věci porušení ustanovení Smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční 
účelové dotace 

3. s usnesením MČ Praha 14, č. 131/RMČ/2021, ze dne 8. 3. 2021, s názvem  
„k nesouhlasu s pozměňovacím návrhem k novému stavebnímu zákonu“ 

4. s podáním paní **********, ze dne 19. 3. 2021, s názvem „zastavte kácení stromů  
a celkovou devastaci Anenského trojúhelníku“ 

5. s podáním Sdružení občanů Prahy 1, ze dne 19. 3. 2021, ve věci žádosti o podporu 
řešení situace v lokalitě Hlavního nádraží a v okolí ulic U Bulhara a Bolzanova 

6. s dopisem starosty MČ Praha 9, č.j.: MCP09/016523/2021, ze dne 18. 3. 2021,  
ve věci nesouhlasného stanoviska ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu 
k novému stavebnímu zákonu, a usnesením Rady MČ Praha 9, č. RMČ 119/21 

7. s podáním paní ***************, ze dne 25. 3. 2021, ve věci dotazu na postoj  
k ohroženému javoru stříbrnému na Smetanově nábřeží (tzv. Anenský trojúhelník) 
a jeho odůvodnění 
 

 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Informace k projektu Mapování studní a vrtů na území hl. m. Prahy 
 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-39351 
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12. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 10:47 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 641 až č. 715 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: 6. 4. 2021 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.        
 
   
 
   
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
  


