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Zápis 
 

z 36. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 24. 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:   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
   na část jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Ověřovatelé:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 

 S ohledem na technické problémy při zprovoznění aplikace  
pro videokonferenční jednání Rady HMP došlo ke zpoždění zahájení 36. jednání Rady 
HMP. 

 
 
 36. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:33 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 
(10:34 – 10:36) 
 
Primátor hl. m. Prahy konstatoval omluvu radní Třeštíkové z dnešního jednání Rady HMP 
s tím, že její materiály předloží v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek.  
 
 
Schválení zápisu z 34. jednání Rady HMP ze dne 10. 10. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Třeštíková)  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na členské schůzi spolku Otevřená města, 
z.s., konané dne 26. 10. 2022 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-46069 
- zařazeno jako bod č. 14 
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Na upozornění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, primátor hl. m. Prahy navrhl 
dodatečné zařazení materiálu R-46070 k návrhu programu 1. ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, do projednání Rady HMP. 
 
k návrhu programu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy  

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-46070 
- zařazeno jako bod č. 15 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů s názvy  
k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na členské schůzi spolku Otevřená města, 
z.s., konané dne 26. 10. 2022, k návrhu programu jednání ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 
0, nepřítomen 1 – radní Třeštíková – přijato. 
 
 
k návrhu na schválení pronájmu bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy organizaci Baobab z.s.  
v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany 

- radní Zábranský 
- TISK R-45864 
- zařazeno jako bod č. 16 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na schválení pronájmu bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy organizaci Baobab z.s.  
v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, do projednání Rady HMP –  
pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Třeštíková – 
přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválení programu 36. jednání Rady HMP  
 Program 36. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Třeštíková) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rozvoj  
a provoz systému pro správu, řízení a monitoring identit v prostředí hl.m. Prahy"  
a k úpravě celkových nákladů 
  
TISK R-44937 Doba projednávání:           10:37 – 10:38 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2786 

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

3.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k aktuálnímu stavu běžících jednání s investory o spoluúčasti na rozvoji území hl.m. Prahy 
 

TISK R-46028 Doba projednávání:           10:39 – 10:40 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2787 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na vyhlášení Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí 
hl.m. Prahy pro rok 2023 
 

TISK R-45926 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2788 

   
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 

 
 

5.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu Plánu zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v období 2022 – 2023 
 
TISK R-45963 Doba projednávání:           10:43 – 10:46 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
                                                                                      Mgr. Sinčák, MBA – předseda  
                                                                                      představenstva Technická správa 
                                                                                      komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      PhDr. Hájek – místopředseda  
                                                                                      představenstva Technická správa  
                                                                                      komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Náměstkyně primátora Plamínková vznesla dotaz, na který reagovali 
předkladatel – náměstek primátora Scheinherr a Mgr. Sinčák, MBA – předseda 
představenstva TSK Praha, a.s. s doplňujícími informacemi. 
 Radní Zábranský vznesl dotaz, na který reagoval předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Náměstkyně primátora Plamínková uvedla, že dle jejích informací Pražské 
služby, a.s. s navrhovanou podobou materiálu nesouhlasí a požadují udržování 
posypového materiálu minimálně ve výši 300 tun, jak požaduje Smlouva. Na základě 
tohoto náměstkyně primátora Plamínková navrhla přerušit projednávání předkládaného 
materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem vyjasnění nejasností a přizvání Ing. 
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Hodana ze společnosti Pražské služby a.s., na což reagoval předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr s tím, že projednávání materiálu do příště již přerušit nelze, neboť 
zimní údržba začíná 1. 11. 2022 a dále předkladatel uvedl, že trvá  
na předloženém znění materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přerušit projednávání předloženého materiálu  
na závěr dnešního projednání, za účelem vyjasnění všech detailů, s čímž předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr, souhlasil.   
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 

6.  radní Johnová 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 05 na rok 2022  
a poskytnutí daru organizaci Pro Dialog, z.s. 
 
TISK R-44606 Doba projednávání:           10:47 – 10:50 

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

PŘERUŠEN   
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Radní Johnová vznesla dotaz na radní Kordovou Marvanovou, na který 
reagovala radní Kordová Marvanová a požádala o bližší vysvětlení časové prodlevy mezi 
vyjádřením příslušné grantové komise a předložením projednávaného materiálu. 
 Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP uvedla, že dodatečně zjistí 
odpověď na dotaz radní Kordové Marvanové. 
 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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7.  radní Kordová Marvanová 

 
k dalšímu postupu HMP ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0517/2018/VS ve věci OZV 18/2011, OZV 10/2013 a OZV 
10/2015 
 
TISK R-46038 Doba projednávání:           10:51 – 10:52 

PŘIZVANÍ: JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2789 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobněji předkladatelka – 
radní Kordová Marvanová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

8.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu na podporu nultých ročníků na středních školách  
v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl.m. Prahy na rok 2023 
 
TISK R-46066 Doba projednávání:           10:53 – 10:55 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP               
PŘERUŠEN    

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.   
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP upozornil na stav interního 
připomínkového řízení materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přerušit projednávání předkládaného materiálu 
do příštího jednání Rady HMP, za účelem vypořádání všech připomínek, s čímž 
předkladatel – radní Šimral, souhlasil. 
 PŘERUŠENO 
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9.  radní Šimral 
 

k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Základní škola  
a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 
 

TISK R-46045 Doba projednávání:           10:56 – 10:57 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP                 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2790 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Prague City Tourism a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s., zahájil v 10:58 hodin 
primátor hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                  č. 
92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, kdy Radě 
HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha jediným 
akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu Rady HMP 
a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, předsedajícího a 
zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 

10.  radní Třeštíková, v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek 

 
k určení auditora společnosti Prague City Tourism a.s. 
 

TISK R- 45714 Doba projednávání:           10:59 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
                                                                                      Ing. M. Karel, MBA – člen 
představenstva  
                                                                                      Prague City Tourism a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2791 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Prague City Tourism a.s., seznámil v zastoupení předkladatelky – náměstek 
primátora Vyhnánek. 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s. zakončil primátor  
hl. m. Prahy v 11:01 hodin. 
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Radní Kordová Marvanová požádala o opakování hlasování v rámci projednávání 
materiálu R-46045 k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4, jehož předkladatelem je 
radní Šimral.  
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP navrhl prohlásit proběhlé hlasování k materiálu  
R-46045 za zmatečné a opakovat hlasování, s čímž primátor hl. m. Prahy souhlasil  
a všemi ostatními přítomnými členy Rady HMP, bylo akceptováno. 
Primátor hl. m. Prahy nechal opětovně hlasovat o materiálu R-46045 s názvem  
k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Základní škola a Střední 
škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 – pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 1,  
nehlasoval 2, nepřítomen 1 – radní Třeštíková – přijato 

 
 
 
 

11.  radní Třeštíková, v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
investiční dotace Městské části Praha 9 v roce 2022 
 

TISK R-45519 Doba projednávání:         11:02 – 11:03 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2792 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatelky – 
náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Třeštíková, v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí 
individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 
 

TISK R-45754 Doba projednávání:           11:04 – 11:06 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2793 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatelky – náměstek primátora 
Vyhnánek. 
 

 Radní Chabr omluvil svou neúčast na zbývající části jednání Rady HMP             a 
odpojil se. 

  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

13.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Výběr externího poradce k zavedení ČSN ISO 37001 v podmínkách Magistrátu 
hl.m. Prahy" 
 

TISK R-45997 Doba projednávání:           11:07 – 11:12 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2794 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
ředitel MHMP *************. 
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 Radní Kordová Marvanová vyjádřila připomínku ve smyslu pochybnosti 
k tomu, jak započal proces a k předpokládané hodnotě veřejné zakázky a dále dala  
ke zvážení, zda by finančně výhodnější nebylo zaplacení dvou interních odborníků.  
 Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP uvedla podrobněji doplňující informace 
k projednávanému materiálu. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k projednávanému materiálu.  
 *************. – ředitel MHMP a Ing. Lísal, MBA – pověřen řízením Sekce řízení 
a digitalizace MHMP uvedli doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

14.  primátor hl. m. Prahy 

 
k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na členské schůzi spolku Otevřená města, 
z.s., konané dne 26. 10. 2022 
 
TISK R-46069 Doba projednávání:           11:13 – 11:22 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k navrhovanému způsobu 
hlasování ze strany HMP ve věci účetní závěrky 2021, uvedené v Příloze č. 1 k návrhu 
usnesení, na který reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla doplňující dotaz, na což reagoval 
předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Radní Zábranský navrhl úpravu v rámci Přílohy č. 1 k návrhu usnesení, 
Způsobu hlasování zástupce hl. m. Prahy na členské schůzi spolku Otevřená města, z.s., 
s tím, že při hlasování o účetní závěrce 2021 bude nahrazeno „zdržet se hlasování“ 
stanoviskem „hlasovat pro“.  
 Radní Kordová Marvanová navrhla úpravu návrhu usnesení tak, aby byl 
doplněn nový bod ve smyslu – Rada HMP ukládá řediteli OIC MHMP poskytnout informaci 
o výsledku jednání ve smyslu přijatého usnesení Rady HMP č. 1349 ze dne       6. 6. 2022 
týkající se přistoupení HMP do spolku Otevřená města, z.s., na což reagoval radní 
Zábranský, který připomněl textaci schválených usnesení v této věci.   
 Radní Kordová Marvanová uvedla, že trvá alespoň na zodpovězení vzneseného 
dotazu, na což reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP s tím, že odpověď dodatečně 
zjistí.  
 Primátor hl. m. Prahy jako předkladatel uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu na závěr projednání, za účelem vyjasnění všech detailů. 
 PŘERUŠENO na závěr projednání 
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15.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu programu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy  
 
TISK R-46070 Doba projednávání:           11:23 – 11:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP              

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2795 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu  
a navrhl úpravu návrhu usnesení v rámci Přílohy č. 1 k návrhu usnesení, s tím, že v bodě 
3 návrhu programu jednání bude vypuštěn text „a stanovení způsobu veřejného hlasování 
k volbě primátora, náměstků primátora, členů Rady hlavního města Prahy“. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP, Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO 
MHMP a Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP uvedli doplňující informace 
k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 

14.  primátor hl. m. Prahy 

 
k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na členské schůzi spolku Otevřená města, 
z.s., konané dne 26. 10. 2022 
 
TISK R-46069 Doba projednávání:           11:30 – 11:33 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2796 

  
 Primátor hl. m. Prahy vyzval Mgr. Károlyho – ředitel OIC MHMP, který reagoval 
na dotaz radní Kordové Marvanové.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radního 
Zábranského na úpravu v rámci Přílohy č. 1 k návrhu usnesení, Způsobu hlasování 
zástupce hl. m. Prahy na členské schůzi spolku Otevřená města, z.s., s tím,  
že při hlasování o účetní závěrce 2021 bude nahrazeno „zdržet se hlasování“ stanoviskem 
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„hlasovat pro“, s čímž se předkladatel – primátor hl. m. Prahy, ztotožnil – pro hlasovalo 8, 
proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – radní Chabr, radní Třeštíková – nepřijato. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno. 
 
 
 

16.  radní Zábranský 

 
k návrhu na schválení pronájmu bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy organizaci Baobab z.s.  
v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany 
 

TISK R-45864 Doba projednávání:           11:34 – 11:37 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2797 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský a navrhl úpravu 
v rámci bodu II.1.1. návrhu usnesení s tím, že zde uvedený “Kontrolní termín 16. 12. 
2022“, bude nahrazen Termínem 27. 10. 2022. 
 Radní Johnová se vyjádřila k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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5.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu Plánu zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v období 2022 – 2023 
 

TISK R-45963 Doba projednávání:           11:38 – 11:42 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
                                                                                      Mgr. Sinčák, MBA – předseda  
                                                                                      představenstva Technická správa 
                                                                                      komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      PhDr. Hájek - místopředseda  
                                                                                      představenstva Technická správa  
                                                                                      komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
                                                                                      Ing. Hodan – člen představenstva 
                                                                                      Pražské služby a.s. 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2798 
  
 Na výzvu primátora hl. m. Prahy Ing. Hodan – člen představenstva Pražské 
služby a.s. upozornil, že požadovaná zásoba posypového materiálu je cca 9x větší, než je 
skladová zásoba, která je domluvena v příslušné Smlouvě. 
 Náměstek primátora Scheinherr v reakci na vyjádření Ing. Hodana upřesnil, že 
v zadávací dokumentaci, nikoli ve Smlouvě, bylo napsáno, že Pražské služby a.s. mají mít 
minimálně 300 tun skladovacích kapacit, nikoliv, že Pražské služby a.s. musí mít 
uskladněno minimálně 300 tun. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  radní Johnová 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 05 na rok 2022  
a poskytnutí daru organizaci Pro Dialog, z.s. 
 

TISK R-44606 Doba projednávání:           11:43 – 11:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
                                                                                      SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2799 
  
 Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP reagovala na předchozí 
dotaz radní Kordové Marvanové.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP uvedl, že pro LEG MHMP je 
takto zpracovaný materiál akceptovatelný, nicméně upozornil, že tento subjekt již 
v minulosti dostal programovou i individuální dotaci na stejný účel, na který žádá dar. 
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila ve smyslu, že vznesla pochybnost  
nad transparentností tohoto způsobu finanční podpory. 
 Radní Johnová uvedla, že odbor SOV MHMP řeší žádost o finanční pomoc 
organizace od podzimu roku 2021 a dále vznesla dotaz na radní Kordovou Marvanovou, 
jak mínila poznámku v tom smyslu, „že se přidělují dotace podle toho, kdo koho zná“, zda 
tím chce zpochybnit transparentní rozhodnutí příslušné grantové komise, na což 
reagovala radní Kordová Marvanová, která poukázala na způsob rozhodovacího procesu 
o přidělení podpory ze strany HMP u Muzea paměti XX. století či Československé obce 
legionářské. Primátor hl. m. Prahy reagoval tak, že přidělení finanční podpory 
Československé obci legionářské bylo provedeno systémově a dotace Muzeu paměti  
XX. století přidělena byla. Radní Johnová požádala, aby její dotaz a reakce radní Kordové 
Marvanové byly uvedeny v zápise.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  ředitel MHMP 

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

TISK R-46039 Doba projednávání:  11:49 – 11:50 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2800 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Bod č. 18 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 20 schváleného programu 
(11:51 – 11:52) 
 
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 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – radní Chabr, radní Třeštíková 
– přijato) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 2022 realizovaného 
odborem FON MHMP 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-38386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2801 
 
2. k zahraniční pracovní cestě člena Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-46049 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2802 
 
3. k návrhu na schválení textu vzorové Smlouvy o zajištění odděleného sběru komunálního 
odpadu na území hl.m. Prahy 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45835 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2803 
 
4. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na podporu 
expozičních a výstavních projektů 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45820 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2804 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního 
programu Technická pomoc na financování projektu Řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV. 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45872 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2805   
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6. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45888 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2806 
 
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45944 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2807 
 
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené  
pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45945 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2808 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné 
ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45970 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2809 
 
10. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o vratku finančních 
prostředků od MČ Praha 7 do státního rozpočtu 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45973 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2810 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o neinvestiční transfery z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání nelékařů 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45990 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2811 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí  
v souvislosti s financováním služby péče o dítě v dětské skupině a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP a PO HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45991 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2812 
 
13. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akce realizované v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2813 
 
14. k návrhu na účetní odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45675 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2814 
 
15. k návrhu na účetní odpis pohledávek hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45724 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2815 
 
16. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 10 k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace 
v rámci vyhlášené výzvy z Národního programu Životní prostředí 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45708 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2816 
 
17. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-45834 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2817 
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18. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti 
se 4. úpravou rozpočtu v roce 2022 zaslanou z MŠMT určenou pro regionální školství  
ve správě územních samosprávných celků 

− radní Šimral 
− TISK R-45949 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2818 
  
19. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na rok 2022 školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

− radní Šimral 
− TISK R-45951 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2819 
 
20. k pověření Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury  
a umění realizovat první kolo hodnocení žádostí podaných v rámci výzvy č. 0231/2022 
jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR, Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních 
kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45661 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2820 
 
 
 
 
Bod č. 19 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:53 – 11:55 
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“ Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP vznesla apel vztahující 
se k obsahu dnes projednaného materiálu R-45997, což bylo všemi přítomnými 
akceptováno 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s dopisem ****************, předsedy představenstva Pražské služby, a.s.  
a ****************, člena představenstva Pražské služby, a.s., č.j.: MHMP 
1930193/2022, ze dne 19. 10. 2022, adresovaným členům Rady HMP, ve věci 
„Upozornění na možné poškození zájmů hl. m. Prahy“ 

 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby a.s.  
za 3. čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- náměstkyně primátora Plamínková 
- TISK R-45953 

 
k plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období  
od 1.1.2022 do 31.7.2022 

- náměstkyně primátora Plamínková 
- TISK R-46035 

 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana  
za I. pololetí 2022 

- ředitel MHMP 
- TISK R-45746 
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36. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy  

MUDr. Zdeněk Hřib v 11:56 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2786 až č. 2820 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: 31. 10. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  I. náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


