Zápis
ze 4. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se
konalo v úterý
dne 27. července 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:
na úvod jednání - náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam
Scheinherr, MSc., Ph.D.
na úvod jednání – radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková
náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.
Ověřovatelé:
radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr
radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
Zapisovatelka:
Daniela Krausová
4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 hodin
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, který po předchozím souhlaseném vyjádření
členů Rady HMP navrhl zařadit na program jednání tři materiály: R-41271 „k návrhu na
podání odvolání proti Rozhodnutí odstranění stavby "Demolice objektů Nad Výšinkou
1258/15" vydaného městskou částí Praha 5, odborem Stavební úřad ÚMČ“; R-41236 „ke
schválení doplnění odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 5.
2021 č.j. 19 C 39/2012-667 a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 09 vnitřní správa v roce 2021“; R-40677 „ke schválení objednávky na vytvoření podání
elektronických žádostí o poskytnutí dotace v oblasti kultury a umění a jeho implementace
do Portálu Pražana na základě vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona o zadávání
veřejných zakázek“.
Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl
nahrazen reportem z videokonferenčního systému.

Schválení programu 4. mimořádného jednání Rady HMP
Program 4. mimořádného jednání Rady HMP byl schválen.
(pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – náměstek primátora Scheinherr, radní
Třeštíková, náměstek primátora Vyhnánek)
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1.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na podání odvolání proti Rozhodnutí odstranění stavby "Demolice objektů Nad
Výšinkou 1258/15" vydaného městskou částí Praha 5, odborem Stavební úřad ÚMČ
TISK R-41271
Doba projednávání:
10:07 – 10:48
PŘIZVANÍ:
Mgr. Dytrychová – pověřená řízením
EVM MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Vyhnánek
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
1790
Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.
P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou
péči ZHMP a Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP se
vyjádřili k předloženému materiálu.
Radní Kordová Marvanová přednesla pozměňovací návrh ve smyslu doplnění
nového bodu do návrhu usnesení tak, aby Hlavní město Praha podalo podnět na
Ministerstvo kultury ČR o zapsání předmětné stavby na seznam kulturních památek
s tím, aby zpracováním tohoto podnětu (návrhu) byl pověřen odbor právní podpory
MHMP ve spolupráci s odborem evidence majetku MHMP. Radní Kordová Marvanová
dále navrhla, aby úkol v rámci bodu II.1.1. návrhu usnesení byl uložen EVM MHMP ve
spolupráci s odborem právní podpory MHMP, s čímž se předkladatel – primátor hl. m.
Prahy ztotožnil.
Radní Kordová Marvanová specifikovala svůj pozměňovací návrh tak, že nově
doplněný bod II.2.1. návrhu usnesení by byl v následujícím znění: „Rada hl. m. Prahy
ukládá PRP MHMP ve spolupráci s EVM MHMP podat podnět (návrh) na Ministerstvo
kultury ČR o prohlášení předmětné stavby kulturní památkou“.
Radní Chabr dal do úvahy úpravu pozměňovacího návrhu radní Kordové
Marvanové v bodě II.2.1. návrhu usnesení vzhledem k příslušnosti odboru MHMP podat
podnět.
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu
se připojil k pozměňovacímu návrhu radní Kordové Marvanové.
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ navrhl doplnit úkol do
bodu II. návrhu usnesení ve smyslu – „Podniknout v součinnosti s MČ Praha 5 veškeré
právní kroky, aby k demolici objektů Nad Výšinkou 1258/15 nedošlo“.
Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS doporučil doplnit návrh usnesení
ve smyslu, aby HMP při podání podnětu (návrhu) na Ministerstvo kultury ČR o
prohlášení předmětného objektu jako kulturní památky, postupovalo ve spolupráci s MČ
Praha 5.
Radní Kordová Marvanová v reakci uvedla, že souhlasí s návrhem Mgr.
Zajíčka – předsedy klubu ZHMP ODS s tím, že toto bude zakomponováno do jejího
pozměňovacího návrhu v rámci bodu II.2.1. návrhu usnesení.
Radní Chabr dále požádal Mgr. J. Čižinského – předsedu klubu ZHMP PRAHA
SOBĚ o bližší specifikaci jeho pozměňovacího návrhu.
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Radní Kordová Marvanová specifikovala znění bodu II.2.1. návrhu usnesení
takto: Rada hl. m. Prahy ukládá PRP MHMP podat v součinnosti s MČ Praha 5 podnět
(návrh) na Ministerstvo kultury ČR o prohlášení nemovitosti nebo stavby na seznam
kulturních památek. Primátor hl. m. Prahy jako předkladatel se s tímto pozměňovacím
návrhem radní Kordové Marvanové ztotožnil.
Primátor hl. m. Prahy upravil znění bodu II.2.1. návrhu usnesení následovně:
„Rada hl. m. Prahy ukládá PRP MHMP v součinnosti s MČ Praha 5 podat podnět (návrh) na
Ministerstvo kultury ČR k prohlášení objektů Nad Výšinkou 1258/15 za kulturní památku“.
Na dotaz primátora hl. m. Prahy ohledně úpravy návrhu usnesení, odpovídala
Mgr. Dytrychová – pověřená řízením EVM MHMP.
Primátor hl. m. Prahy dále konstatoval, že bod II.1.1. návrhu usnesení bude ve
znění: Rada hl. m. Prahy ukládá EVM MHMP ve spolupráci s odborem právní podpory
MHMP………..
JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP uvedl možnosti na úpravu návrhu usnesení
dle pozměňovacího návrhu Mgr. J. Čižinského – předsedy klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ doporučil uložit úkol
EVM MHMP, aby v samostatné působnosti podnikl právní kroky proti demolici objektů.
Primátor hl. m. Prahy uvedl, že se o pozměňovacích návrzích nebude hlasovat
samostatně, jelikož se s nimi jako předkladatel ztotožnil a bude se tedy hlasovat o
materiálu jako celku včetně jeho úprav.
Primátor hl. m. Prahy naformuloval finální znění bodu II.1.1. návrhu usnesení
takto: „Rada hl. m. Prahy ukládá EVM MHMP podat ve spolupráci s odborem právní
podpory MHMP odvolání proti Rozhodnutí uvedenému v bodu I. tohoto usnesení a činit
veškeré navazující možné právní kroky v samostatné působnosti směřující k tomuto cíli“ a
bodu II.2.1. takto: „Rada hl. m. Prahy ukládá PRP MHMP podat v součinnosti s MČ Praha 5
podnět (návrh) na Ministerstvo kultury ČR k prohlášení objektu Nad Výšinkou 1258/15,
Praha 5 za kulturní památku a činit veškeré navazující možné právní kroky v samostatné
působnosti směřující k tomuto cíli“. Kontrolní termín: 27. 8. 2021.
Dle upozornění radního Chabra, primátor hl. m. Prahy požádal o doplnění
dalšího nového bodu do návrhu usnesení ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá EVM
MHMP, HOM MHMP, ODO MHMP předložit vydání veškerých stanovisek a právních úkonů
v samostatné působnosti vztahujících se k objektu Nad Výšinkou 1258/15, Praha 5 Radě
HMP ke schválení“.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
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2.

primátor hl. m. Prahy

ke schválení doplnění odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 5.
2021 č.j. 19 C 39/2012-667
TISK R-41236
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:49 – 11:00
Bc. Tobiáš, MSc., MPA – INI MHMP
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Vyhnánek
USNESENÍ ČÍSLO
1791

Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím, že jsou
Radě HMP předkládány dvě varianty návrhu usnesení – varianta A zahrnuje podání
doplnění odvolání, varianta B zahrnuje rozpočtové opatření z důvodu nepodání
doplnění odvolání.
Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k předloženému materiálu, na což
reagoval primátor hl. m. Prahy.
Bc. Tobiáš – INI MHMP konstatoval, že je přítomen Mgr. Kurka – IAP MHMP,
který okomentuje předložený materiál.
Mgr. Kurka – IAP MHMP doplnil informace k předloženému materiálu, na což
reagoval primátor hl. m. Prahy.
Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k dalšímu postupu v této věci a dala
do úvahy předkladateli doplnění návrhu usnesení ve smyslu uložení úkolu, aby byla
zkoumána odpovědnost za škodu, na což reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy,
že souhlasí s navrhovaným doplněním nového bodu do návrhu usnesení, a to
v následujícím znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá INI MHMP postupovat v souladu
s nařízením ředitele MHMP č. 13/2016 o stanovení pravidel pro rozhodování o uplatnění
práva na náhradu škody vůči zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do
Magistrátu hlavního města Prahy a o zřízení a činnosti pracovní skupiny pro náhradu
škody způsobené úřední činností, a to jak u škody v soudním sporu o úhradu jistiny, tak i v
soudním sporu o úhradu úroků z prodlení“.
Radní Třeštíková vznesla dotaz k rozpočtovému opatření, na který odpovídal
primátor hl. m. Prahy ve smyslu, že nyní se rozpočtové opatření neschvaluje, jelikož
bude hlasována varianta návrhu usnesení, které počítá s podáním doplnění odvolání.
Navržené usnesení bylo ve variantě A s úpravou schváleno.
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3.

primátor hl. m. Prahy

ke schválení objednávky na vytvoření podání elektronických žádostí o poskytnutí dotace v
oblasti kultury a umění a jeho implementace do Portálu Pražana na základě vertikální
spolupráce ve smyslu § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek
TISK R-40677
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
m. Prahy.

Doba projednávání:
11:01 – 11:07
Ing. Podjuklová - IAP MHMP
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
2
NEHLASOVAL:
2
NEPŘÍTOMEN:
1
náměstek primátora Vyhnánek
USNESENÍ ČÍSLO
1792

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.

J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP a radní Třeštíková se vyjádřili k předloženému materiálu.
Radní Chabr se dotázal, zda se jedná o cenu v místě a čase obvyklou a
požádal, aby odpověď na tento dotaz, byla uvedena v zápise.
JUDr. Šandor, Ph.D. – místopředseda představenstva Operátor ICT, a.s.
k dotazu radního Chabra uvedl: „Co se týká cen, tak mohu zmínit, že my to naceňujeme dle
jednotkových sazeb za jednotlivé ……………* jednotkové sazby jsou jednoduše srovnatelné
s ceníkem cen, které uveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR pro obor IT činností, tzn.
Ministerstvo vnitra ČR každý rok uveřejňuje ceník cen, jaké jsou obvyklé ceny v jednotlivých
IT činností a sazby Operátora ICT, a.s. se dlouhodobě pohybují v nejnižší čtvrtině, tzn.
nejsme ani v průměru co se týká průměrných sazeb Operátora ICT, a.s., ale jsme v té
nejnižší čtvrtině, tudíž předpokládáme, že jsme na tom podstatně lépe, než je komerční
sféra“.
(*Pozn. zapisovatelky: Vzhledem k technickým problémům s videokonferenčním
připojením JUDr. Šandora, Ph.D., nebyla některá slova v úvodu jeho vyjádření
srozumitelná a nelze je tady v zápise interpretovat)
Ing. Podjuklová – IAP MHMP uvedla, že souhlasí s vyjádřením JUDr. Šandora,
Ph.D.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:08 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 1790 až č. 1792 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: 3. 8. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Chabr, v. r.
radní hl. m. Prahy

Mgr. Milena Johnová, v. r.
radní hl. m. Prahy
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