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Zápis 
 

z 12. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 28. března 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:   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   na část jednání - náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam 
Scheinherr, MSc., Ph.D.  
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
    
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 12. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:07 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 
(10:08 – 10:13) 
 
Schválení zápisu z 10. jednání Rady HMP ze dne 14. 3. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek 
primátora Scheinherr, radní Zábranský) 
  
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Radní Chabr uvedl, že na žádost V. Mahrika – předseda klubu ZHMP Piráti, jako 
předkladatel stahuje z dnešního jednání Rady HMP materiál R-42780.  
 
k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemků hlavního města Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území pro Skanska Zeta Project Company, s.r.o. 

- radní Chabr 
- TISK R-42780 

 
 
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval, že nebyla Radě HMP doručena žádná 
podání a navrhuje tedy vyřazení bodu s názvem „Podání“ z dnešního jednání Rady HMP, 
což bylo předkladatelem – ředitelem MHMP, akceptováno.  
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Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
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 městským částem Praha 7 a Praha - 
Satalice (nemovitosti v k.ú. Bubeneč, k.ú. Satalice) 

- radní Chabr 
- TISK R-42765 

 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na výši příspěvku v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků na zajištění 
nouzového ubytování a stravy v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 07 - Bezpečnost a k návrhu na uzavírání 
smluv s poskytovateli nouzového ubytování 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-43720 
- zařazeno jako bod č. 16 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-43720 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, radní Zábranský – přijato.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Schválení programu 12. jednání Rady HMP  
 Program 12. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek 
primátora Scheinherr, radní Zábranský) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou a OR-NEXT spol. 
s r.o. a na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v roce 2022 
 
TISK R-43069 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 634 

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

3.  primátor hl. m. Prahy 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1565 ze dne 21. 6. 2021 a k návrhu na uzavření Dohody o 
poskytnutí pohotovostních zásob a k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Dohodám o 
poskytnutí pohotovostních zásob 
 

TISK R-43098 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 635 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 
 
k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 
 
TISK R-43573 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 

PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – pověřen řízením ZIO 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 636 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru realizace veřejné zakázky s názvem "Park Maniny a Koncepce Rohanského a 
Libeňského ostrova“ 
 
TISK R-42362 Doba projednávání:  10:20 – 10:42 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
náměstek primátora Hlubuček.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotazy, na které 
odpovídal předkladatel – náměstek primátora Hlubuček s tím, že bude doplněna do 
předloženého materiálu Zpráva IPR HMP, která se vztahuje k připomínce                      
Mgr. J. Čižinského týkající se propojení budoucích investičních záměrů v řešeném území, 
a to jako nová příloha důvodové zprávy.   
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na neveřejný charakter 
některých částí přílohy č. 6 k návrhu usnesení (Záměr realizovat veřejnou zakázku), na 
což reagoval náměstek primátora Hlubuček s tím, že do návrhu usnesení bude doplněn 
nový bod ve smyslu konstatování o neveřejných částech této přílohy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k internímu připomínkovému 
řízení materiálu, na což reagoval náměstek primátora Hlubuček, Mgr. J. Čižinský – 
předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, ********* – asistent I. náměstka primátora 
Hlaváčka, Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP.  
 Náměstek primátora Vyhnánek dal do úvahy předkladateli přerušení 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho 
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dalších úprav a doplnění připomínkových míst v rámci interního připomínkového řízení 
materiálu, k čemuž se připojil i primátor hl. m. Prahy.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP se vyjádřil z rozpočtového hlediska 
s tím, že je nutné doplnit tabulku zasmluvněnosti, jak již zmínil náměstek primátora 
Vyhnánek.   
 Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP okomentovala vypořádání připomínek 
odboru VEZ MHMP v rámci interního připomínkového řízení materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy požádal o stanovisko klubu ZHMP PRAHA SOBĚ 
ohledně projednávaného materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy přerušil projednávání předloženého materiálu na závěr 
dnešního projednání Rady HMP, což bylo předkladatelem – náměstkem primátora 
Hlubučkem, akceptováno.   
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 
 
 
 
 

6.  náměstek primátora Scheinherr, v zastoupení náměstek primátora 
Vyhnánek 

 
ke stanovení dodatečných nákladů na realizaci Graficko - designérské soutěže na podobu 
Jednotného informačního systému hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. 
Prahy v roce 2022 
 

TISK R-43499 Doba projednávání:  10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1   
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 637 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – náměstek primátora 
Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Scheinherr, v zastoupení náměstek primátora 
Vyhnánek 

 
k realizaci pilotních projektů Jednotného informačního systému hl.m. Prahy 
prostřednictvím organizace ROPID a k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v roce 
2022 
 
TISK R-43578 Doba projednávání:  10:45 – 10:48 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 638 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
náměstek primátora Vyhnánek.  

 Náměstek primátora Scheinherr se připojil k dnešnímu videokonferenčnímu 
jednání Rady HMP.  

 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na zdroj dat odjezdů, na který odpovídal 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

8.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů MHMP 
ODO-SK (Strakonická - rozšíření) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a 
úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. 
 

TISK R-43621 Doba projednávání:  10:49 – 10:50 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                  I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 639 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a na ukončení nájemních smluv 
 
TISK R-42658 Doba projednávání:  10:51 – 10:53 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 640 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a požádal o komentář 
ředitele HOM MHMP ohledně vypořádání připomínek v rámci interního připomínkového 
řízení materiálu, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Radní Chabr požádal, dle žádosti klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, o úpravu návrhu 
usnesení ve smyslu doplnění textace bodu II.1.1. - ………“a podepsat nájemní smlouvy na 
umístění restauračních předzahrádek teprve po jejich souhlasném projednání v Pracovní 
skupině k tématu restauračních zahrádek na celoměstsky významných prostranstvích“, na 
což souhlasně reagovala radní Třeštíková a náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

10.  radní Chabr 
 
k žádostem o další poskytnutí slev pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy 
v důsledku šíření nemoci COVID-19 
 

TISK R-42939 Doba projednávání:  10:54 – 11:07 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 641 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
požádal ředitele HOM MHMP o komentář, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
s tím, že by bylo vhodné upravit návrh usnesení v bodě IV., jehož nové znění 
naformulovala radní Třeštíková a které je zobrazeno členům Rady HMP na obrazovce:  
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„Rada HMP ukládá HOM MHMP – zpracovat a podepsat Dodatky dle bodu II. tohoto 
usnesení. Termín: 15. 4. 2022; podepsat Dodatek dle bodu IV.1.1. s nájemci restauračních 
zahrádek (jejichž smluvní vztah je řešen v tisku R-42658), až v momentě uzavření nového 
znění nájemní smlouvy dle tisku R-42658 (včetně uvedení podoby restaurační zahrádky do 
souladu s přílohou č. 1 usnesení č. 1699 ze dne 12. 7. 2021 a informovat o tom RHMP. 
Kontrolní termín: 30. 4. 2022; podepsat Dodatek dle bodu IV.1.1. se zbývajícími nájemci. 
Kontrolní termín: 30. 4. 2022“, s čímž se předkladatel – radní Chabr, ztotožnil. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ upozornil na časový 
úsek přípravy a předkládání předchozího materiálu, na což reagoval primátor hl. m. 
Prahy s tím, že požádal ředitele MHMP o prověření zmíněných skutečností.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na subjekty spojené s panem 
********************, na který odpovídal Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, který zároveň 
reagoval na předchozí upozornění Mgr. J. Čižinského – předsedy klubu ZHMP PRAHA 
SOBĚ.  
 Náměstek primátora Vyhnánek přednesl pozměňovací návrh na vyřazení 
společností s názvy „Celetná 29 s.r.o.“, „COPA s.r.o.“, jméno a příjmení: „*************“, 
z přílohy č. 1 k návrhu usnesení a požádal o samostatné hlasování o tomto 
pozměňovacím návrhu. 
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o výše uvedeném pozměňovacím 
návrhu náměstka primátora Vyhnánka – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 
1, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský – přijato.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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Náměstek primátora Scheinherr omluvil svou nepřítomnost na zbývající části dnešního 
jednání Rady HMP a odpojil se.   

 
11.  radní Johnová 

 
k uzavření smluv o vypořádání závazků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace 
pro rok 2021 v rámci projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením a institucionalizací“ a projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří 
potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení 
kapacit péče v hl.m. Praze“ 
 

TISK R-43479 Doba projednávání:  11:08 – 11:09 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                  I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 642 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

12.  radní Šimral 

 
k návrhu na uzavření Memorand o spolupráci mezi hl.m. Prahou a městskými částmi hl.m. 
Prahy při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání 
 

TISK R-43317 Doba projednávání:  11:10 – 11:11 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 643 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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13.  radní Třeštíková 

 
ke zrušení 20. reprezentačního plesu hl.m. Prahy a Obecního domu v náhradním termínu 
 

TISK R-43707 Doba projednávání:  11:12 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Panešová – OMM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 644 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

14.  radní Zábranský, radní Johnová 

 
k návrhu na obsazení funkce výkonného ředitele Sociálního nadačního fondu hlavního 
města Prahy 
 
TISK R-43525 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHM  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 645 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  ředitel MHMP  

 
ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura a v kap. 09 - 
Vnitřní správa 
 
TISK R-43338 Doba projednávání:  11:16 – 11:17 

PŘIZVANÍ: JUDr. Chroumalová – PER MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 646 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP *****************.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

16.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na výši příspěvku v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků na zajištění 
nouzového ubytování a stravy v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 07 - Bezpečnost a k návrhu na uzavírání 
smluv s poskytovateli nouzového ubytování 
 

TISK R-43720 Doba projednávání:  11:18 – 11:51 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 647 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP okomentoval vypořádání připomínek 
odboru LEG MHMP v rámci interního připomínkového řízení materiálu a upozornil na 
nutnost úpravy bodu IV. návrhu usnesení, ve smyslu doplnění kompetentního odboru 
MHMP k uzavírání smluv, tedy ve znění: Rada HMP svěřuje BEZ MHMP………, s čímž 
předkladatel souhlasil.  
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 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotazy na odhad počtu smluv a na 
rozpočtové hledisko, na které reagoval předkladatel, JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP, Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP.  
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz na proces uzavírání smluv, na který 
odpovídal předkladatel, JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ MHMP.  
 Náměstek primátora Vyhnánek navrhl doplnění rozpočtového opatření na 
částku 30 milionů Kč s tím, aby systém byl průběžně vyhodnocován.  
 Radní Třeštíková se vyjádřila.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP okomentoval rozpočtové opatření dle 
přílohy č. 1 k návrhu usnesení.  
 Předkladatel – náměstek primátora Hlubuček požádal o úpravu v příloze č. 1 
k návrhu usnesení (rozpočtové opatření) tak, že ve druhé tabulce u akce s názvem 
„Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům – rezerva“, bude uvedena částka                  
„- 50 000,00 (v tis. Kč)“ a dále u akce s názvem „Nouzové ubytování pro uprchlíky“ bude 
uvedena částka „50 000,00 (v tis. Kč)“. 
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal o další úpravu v příloze č. 1 k návrhu 
usnesení tak, že ve druhé tabulce u akce s názvem „Nouzové ubytování pro uprchlíky“ 
bude doplněn text ve znění - ……..“- předfinancování příspěvku ze státního rozpočtu“, 
s čímž předkladatel souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru realizace veřejné zakázky s názvem "Park Maniny a Koncepce Rohanského a 
Libeňského ostrova“ 
 
TISK R-42362 Doba projednávání:  11:52 – 11:58 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN 
 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy, náměstek primátora Vyhnánek opětovně 
požádal o přerušení projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady 
HMP za účelem jeho úprav a detailnějšího prostudování, na což reagoval předkladatel – 
náměstek primátora Hlubuček s tím, že informoval Radu HMP o úpravách, které byly 
v mezičase provedeny a požádal, aby se o předloženém materiálu dnes hlasovalo.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP sdělil, že v materiálu byla provedena pouze 
část úprav.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy, náměstek primátora Vyhnánek uvedl, že trvá na 
přerušení projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP, s čímž 
předkladatel – náměstek primátora Hlubuček, nakonec souhlasil.  

PŘERUŠENO  
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Bod č. 17 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 37 schváleného programu 
(11:59 – 12:00) 
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 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 3 – I. náměstek 
primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, radní Zábranský – přijato) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43269 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 648 
 
2. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43696 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 649 
 
3. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 01 - 
Rozvoj obce a v kap. 02 - Městská infrastruktura z roku 2021 do roku 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43243 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 650 
 
4. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 01 - 
Rozvoj obce a v kap. 02 - Městská infrastruktura z roku 2021 do roku 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43244 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 651 
 
5. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 07 - 
Bezpečnost z roku 2021 do roku 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43549 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 652 
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6. k návrhu OCP MHMP uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě                                                    
č. NAN/54/09/012172/2017 uzavřené mezi hl.m. Prahou a nájemcem, společností Deon 
Praha, spol. s r.o., za účelem prodloužení doby nájmu nebytového prostoru 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43283 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 653 
 
7. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP svěřených do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43424 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 654 
   
8. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43519 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 655 
 
9. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem vyhrazených parkovacích stání pro 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, na komunikaci Sokolská 1616/41 až 
1437/43, Praha 2 pro 4 služební vozidla 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42517 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 656 
 
10. k revokaci usnesení Rady HMP č. 1811 ze dne 2. 8. 2021 k návrhu na realizaci projektu 
Mikro depo Anděl 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 657 
 
11. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43062 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 658 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43567 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 659 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 a vrácení neinvestičních 
příspěvků na výkon pěstounské péče přijatých od MČ Praha 14 Úřadu práce České 
republiky 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43617 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 660 
   
14. k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/6 na 
pozemku parc. č. 2423/3 v k.ú. Chodov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-41010 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 661 
 
15. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2621/22 o výměře 97 m2 k.ú. 
Kobylisy 

− radní Chabr 
− TISK R-42424 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 662 
 
16. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2422 ze dne 4. 10. 2021 k návrhu na schválení 
úplatného převodu pozemku parc. č. 671/10 o výměře 33 m2 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 4/5 pozemku  parc. č. 671/2 o výměře 716 m2 k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-42948 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 663 
 
17. k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 4184/14 o výměře 6 m2 v k.ú. Strašnice 

− radní Chabr 
− TISK R-43325 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 664 
 
18. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1052/173 v k.ú. Krč 

− radní Chabr 
− TISK R-39137 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 665 
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19. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostavice, Krč, Kyje a Troja 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-43383 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 666 
   
20. 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 městským 
částem Praha 6, Praha 8 a Praha - Újezd (pozemek v k.ú. Dejvice, pozemky a podíly 
pozemků v k.ú. Libeň a pozemky včetně vodního díla v k.ú. Újezd u Průhonic) 

− radní Chabr 
− TISK R-43042 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 667 
 
21. 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 městským částem Praha 9 
a Praha 10 (podíl pozemku v k.ú. Střížkov a pozemky v k.ú. Záběhlice) 

− radní Chabr 
− TISK R-43046 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 668 
 
22. 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 městským částem Praha - 
Dubeč a Praha - Kolovraty (stavby v k.ú. Dubeč a Kolovraty) 

− radní Chabr 
− TISK R-43298 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 669 
 
23. 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 a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemky a stavby 
v Parku Maxe van der Stoela v k.ú. Hradčany) 

− radní Chabr 
− TISK R-43303 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 670 
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24. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE, v kap. 05 - 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST, v kap. 07 - BEZPEČNOST a v kap.  08 - 
HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2022 

− radní Chabr 
− TISK R-43080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 671 
   
25. k návrhu uzavření Smluv o vypořádání závazků a k návrhu na odstoupení od dvou 
objednávek na dodávky jednorázových vyšetřovacích nitrilových rukavic zn. Glove 

− radní Johnová 
− TISK R-43326 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 672 
 
26. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

− radní Šimral 
− TISK R-43618 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 673 
 
27. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022      
v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 

− radní Třeštíková 
− TISK R-43408 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 674 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a kap. 10 v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-43511 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 675 
 
29. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se stávajícími 
nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43393 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 676 
 
30. k návrhu na podnájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43551 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 677 
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31. k návrhu na schválení pronájmu šesti bytů občanům Afghánistánu 
− radní Zábranský 
− TISK R-43590 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 678 
 
32. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 09 
z roku 2021 do roku 2022 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43461 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 679 
 
33. k návrhu na rozpracování usnesení 35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 3. 
2022 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 680 
 
34. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 2. 2. 2022 do 8. 2. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43572 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 681 
 
35. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 9. 2. 2022 do 15. 2. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43574 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 682 
   
36. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 16. 2. 2022 do 22. 2. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43576 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 683 
 
37. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 2. 3. 2022 do 8. 3. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43610 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 684 
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Bod č. 18 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:01-12:02 
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. 
 
 

-  
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radní Johnové na interpelaci zastupitelky HMP Mgr. Marty Gellové, 
vznesenou při zasedání ZHMP dne 24. 2. 2022 ve věci Naplňování prorodinné 
politiky HMP 

2. s odpovědí radního Šimrala na podání M. Švarce, radní MČ Praha 8, ve věci Žádosti 
o spolufinancování akcí k 80. výročí Anthropoid + 2. heydrichiáda 

3. s odpovědí radního Zábranského na podání *************** ve věci Žádosti o 
odpuštění splátek  

4. s přehledem, vypracovaným odborem LEG MHMP, přijatých usnesení Vlády ČR         
č. 1 – 138/2022 

5. s usnesením Rady MČ Praha 4 ze dne 16. 3. 2022, č. 7R-166/2022 s názvem              
„k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích při křižovatce Modřanská x Branická“  

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Výroční zpráva o stavu MKS 
− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43168 

 
ke smlouvě INO/40/04/003594/2018 „Poskytování služeb podpory provozu a rozvoje 
Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu služby na dobu 4 let“ 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43623 

 
Souhrnná informace za rok 2021 o výsledcích veřejných zakázek zadávaných Městskou 
policií hl. m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43601 

 
Informace o skončení soudního řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 
Cm 9/2021 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43583 
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12. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib ve 12:03 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 634 až č. 684 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: 4. 4. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


