Zápis
z 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 6. září 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu)
--radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

27. 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 – 10:13)
Materiály stažené z projednání Rady HMP
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Centrální
systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků
dle nařízení eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
- primátor hl. m. Prahy
- TISK R-41287
k výzvě Městského soudu v Praze, aby rada hlavního města Prahy v řízení o žalobě proti
rozhodnutí rady hlavního města Prahy ze dne 16. března 2020, č.j. MHMP 258068/2020,
zahájeném dne 21. května 2020 pod sp. zn. 15 A 52/2020 předložila soudu vlastní
vyjádření k žalobě, popř. aby se ztotožnila s obsahem vyjádření k žalobě ze dne
10. července 2020, které soudu podal Magistrát hlavního města Prahy
- I. náměstek primátora Hlaváček
- TISK R-41175
Radní Chabr jako předkladatel požádal, aby materiál R-41563 s názvem „k návrhu
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO:
00409316“, byl přeřazen v rámci dnešního programu Rady HMP až na závěr projednání,
resp. před materiál R-41673 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy,
za účelem jeho úprav, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno – zařazeno jako
bod č. 22
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m.
Prahy na rok 2022
- náměstek primátora Vyhnánek
- TISK R-41450
- zařazeno jako bod č. 20
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-41450 do
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.
k návrhu na zrušení výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkových
organizací hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha a Centrum léčebné rehabilitace
- radní Johnová
- TISK R-41663
- zařazeno jako bod č. 21
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-41663 do
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k materiálu R-41124 s názvem „k návrhu na
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a kap. 08 HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021“, který je nyní zařazený v operativním rozhodování Rady
HMP, na který odpovídal radní Chabr.

Schválení programu 27. jednání Rady HMP
Program 27. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 11)
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2.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Pronájem
videokonferenčních jednotek a příslušenství“
TISK R-41482
PŘIZVANÍ:
videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání:
10:14 – 10:15
Bc. Tobiáš – INI MHMP prostřednictvím
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

PŘIJATO

11
0
0
0
2163

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

3.

primátor hl. m. Prahy

k pokračování realizace mezinárodního projektu FINERPOL
TISK R-41302
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
m. Prahy.

Doba projednávání:
10:16 – 10:17
Ing. Andrle – ředitel FON MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2164

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4.

primátor hl. m. Prahy

k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Rámcová
dohoda PROXIO - elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP“
TISK R-39562
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:18 – 10:19
Ing. Krch – ředitel IAP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2165

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

5.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění
softwarové podpory a rozvoje pro výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství“
TISK R-41055
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
m. Prahy.

Doba projednávání:
10:20 – 10:21
Ing. Krch – ředitel IAP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2166

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.

Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k předloženému materiálu, na který
odpovídal Ing. Krch – ředitel IAP MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

primátor hl. m. Prahy

k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Robotizace
- SW UiPATH“
TISK R-41400
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
m. Prahy.

Doba projednávání:
10:22 – 10:23
Ing. Krch – ředitel IAP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
1
0
2167

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.

Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu
vznesl dotazy na předpokládanou dobu realizace veřejné zakázky a odpovědnou osobu
projektu, na které odpovídali předkladatel a Ing. Krch – ředitel IAP MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.
7.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru uzavření smlouvy se společností Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve
smyslu ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro akci "stavby č.
40555 „Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et.0001 – DN 800, 2. část Pitkovice –
Újezd u Průhonic“ a stavby č. 40555 „Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et.0002
– DN 1000, Jesenice – Újezd u Průhonic”; projektová příprava a inženýrská činnost“ a ke
zrušení usnesení Rady HMP č. 2038 ze dne 24.9.2020
TISK R-39880
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:24 – 10:25
Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
0
2168

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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8.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávky služební
taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky"
TISK R-41294
Doba projednávání:
10:26 – 10:27
PŘIZVANÍ:
Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m.
Prahy prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2169
Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky "Obnova
komunikace v úseku od Planetária po hlavní komunikaci v kompoziční ose Šlechtovka Výstaviště"
TISK R-41310
Doba projednávání:
10:28 – 10:34
PŘIZVANÍ:
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2170
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neveřejné části přílohy č. 1
k návrhu usnesení a dal do úvahy doplnění návrhu usnesení v tomto smyslu, na což
reagoval předkladatel – náměstek primátora Hlubuček s tím, že do návrhu usnesení
bude doplněn nový bod ve znění: „Rada hl. m. Prahy konstatuje, že části „kritéria
hodnocení“ a „požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace“, uvedené v příloze č. 1
tohoto usnesení, nejsou určeny ke zveřejnění do doby zahájení zadávacího řízení“.
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na náměstka primátora Scheinherra
ohledně připomínek týkající se dopravního řešení, na který reagovali náměstek
primátora Hlubuček, Ing. Bláhová – INV MHMP. Náměstek primátora Scheinherr uvedl,
že zmíněné připomínky byly vyjasněny.
J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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10.

náměstek primátora Vyhnánek, radní Šimral

k návrhu na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Diakonii Českobratrské
církve evangelické, IČO 45242704, se sídlem Belgická 374/22, Praha 2
TISK R-41153
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:35 – 10:38
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2171

Předložený materiál uvedli předkladatelé – náměstek primátora Vyhnánek,
radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.

11.

radní Chabr

k návrhu Dodatku č. 56 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města
Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění
odpadních vod a souvisejících služeb", uzavřené dne 5. 11. 1998 ve znění pozdějších
dodatků mezi hl.m. Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a likvidaci
majetku ve správě a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
TISK R-41005
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:39 – 10:40
11
0
0
0
2172

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Radní Johnová požádala o dodatečné zařazení materiálu – informace – R-41675 Souhrn
informací k průběhu očkování v hlavním městě Praze, na jednání dnešní Rady HMP - pro
hlasovalo 11 – přijato.

12.

radní Johnová

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021 a na poskytnutí grantů formou
dotace na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných
občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - II.
TISK R-41449
Doba projednávání:
10:41 – 10:42
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2173
Johnová.

S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Navržené usnesení bylo schváleno.
13.

radní Johnová

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov sociálních služeb
Vlašská
TISK R-41657
Doba projednávání:
10:43 – 10:44
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2174
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.
Primátor hl. m. Prahy přečetl komentář Mgr. Horákové – předsedkyně
Výboru pro sociální politiku ZHMP k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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14.

radní Johnová

k návrhu na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice a Domov
pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
TISK R-41660
Doba projednávání:
10:45 – 10:46
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2175
S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní Johnová.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15.

radní Šimral

k návrhu SML MHMP na zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí
včetně stanovení celkových nákladů investičních akcí
TISK R-41461
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:47 – 10:54
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
0
2176

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.
P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou
péči ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.
Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k předloženému materiálu
z rozpočtového hlediska a požádal předkladatele o popis dalšího postupu předmětných
investičních akcí, na což reagoval předkladatel – radní Šimral.
Primátor hl. m. Prahy přečetl komentář Ing. arch. Veselého – zástupce
ředitele MHMP pro sekci rozhodování o území, k předloženému materiálu.
Náměstek primátora Vyhnánek požádal předkladatele o informování Rady
HMP ohledně dalšího vývoje předmětných investičních projektů, na což reagoval
předkladatel.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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16.

radní Třeštíková

k návrhu na zastupování hl. m. Prahy ve věci žalob o náhradu za užívání domu č.p. 475,
Kožná 1, Praha 1, Staré Město, 110 01 nad rámec spoluvlastnického podílu hlavního města
Prahy, řešených u Obvodního soudu pro Prahu 1, příspěvkovou organizací Muzeum
hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Staré Město, Kožná 475/1, 110 01, IČO:
00064432 a k ukončení všech sporů uzavřením smíru ve věci
TISK R-40720
Doba projednávání:
10:55 – 10:56
PŘIZVANÍ:
PhDr. Strnadová – ředitelka Muzea
hlavního města Prahy prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2177
S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Třeštíková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
17.

radní Třeštíková

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí
individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021
TISK R-41368
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:57 – 10:58
11
0
0
0
2178

Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a přednesla
svůj pozměňovací návrh tak, aby byla poskytnuta Radou HMP dotace ve výši 100.000 Kč
na akci s názvem: „Publikace 100 ikon pražské moderní architektury“, Žadatel: Czech
Architecture Week, s.r.o., IČO: 27872688, Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1
(původně tomuto žadateli navrženo neposkytnutí dotace).
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.
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18.

radní Třeštíková

k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Prague City Tourism a.s.,
úpravě rozpočtu a úpravě celkových nákladů investiční akce
TISK R-41417
Doba projednávání:
10:59 – 11:00
PŘIZVANÍ:
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
prostřednictvím videokonference
Mgr. Cipro - předseda představenstva Prague City Tourism a.s. prostřednictvím
videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2179
S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Třeštíková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
19.

ředitel MHMP

k návrhu na poskytnutí veřejných prostranství na území hl.m. Prahy za účelem prezentace
politických stran a kandidátů v rámci volebních kampaní let 2021 – 2023
TISK R-41654
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:01 – 11:05
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2180

Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP.
Náměstek primátora Scheinherr požádal, aby byl materiál zaslán Technické
správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. na vědomí, na což reagoval předkladatel s tím, že
toto je již součástí návrhu usnesení.
Mgr. J. Čižinský – předseda ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz na zapracování
připomínek radního Chabra, což potvrdil předkladatel a radní Chabr.
Primátor hl. m. Prahy navrhl drobnou úpravu textace v rámci bodu I. návrhu
usnesení tak, že část poslední věty odstavce bude znít: „……………., přičemž tento
pronájem neplatí pro kostky,……….“ s čímž předkladatel – ředitel MHMP souhlasil.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.
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20.

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m.
Prahy na rok 2022
TISK R-41450
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:06 – 11:07
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2181

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

21.

radní Johnová

k návrhu na zrušení výběrových řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkových organizací hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha a Centrum léčebné
rehabilitace
TISK R-41663
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
Johnová.

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11:08 – 11:09
11
0
0
0
2182

S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Navržené usnesení bylo schváleno.
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22.

radní Chabr

k návrhu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti TRADE CENTRE PRAHA
a.s., IČO: 00409316
TISK R-41563
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:10 – 11:11
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2183

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a požádal o úpravu
návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu ve znění: „Rada hl. m. Prahy požaduje
doplnění znaleckého posudku o náležitosti požadované zákonem č. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích před projednáním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy“.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

23.

ředitel MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy
TISK R-41673
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

Navržené usnesení bylo schváleno.
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11:12 – 11:13
11
0
0
0
2184

Bod č. 24
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 29 schváleného programu
(11:14 – 11:15)
Radní Chabr uvedl, že jako předkladatel stahuje materiál R-41124 s názvem „k návrhu na
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a kap. 08 HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021“, z operativního rozhodování Rady HMP – staženo.
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 11)
1. k vyhlášení 59. a 61. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4
Operačního programu Praha - pól růstu ČR
− primátor hl. m. Prahy
− TISK R-41416
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2185
2. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy
− primátor hl. m. Prahy
− TISK R-41617
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2186
3. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce odboru INV MHMP v kap. 03
− náměstek primátora Scheinherr
− TISK R-41266
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2187
4. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene
− náměstek primátora Scheinherr
− TISK R-41331
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2188
5. k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění,
provozování a užívání „napájecího kabelu pro silniční meteorologickou stanici AMS 16
Kamýcká“ ve prospěch hlavního města Prahy k tíži pozemku parc. č. 6/4 v katastrálním
území Suchdol, obec Praha
− náměstek primátora Scheinherr
− TISK R-41418
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2189
14

6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 7, Praha 13 a Praha 20
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41479
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2190
7. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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
účelových neinvestičních dotací MČ Praha – Kolovraty
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41480
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2191
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
investiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury v
roce 2021 a navýšení celkových nákladů investiční akce
− Náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41523
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2192
9. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer
určený na projekt spolufinancovaný EU a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha
9
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41569
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2193
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na kulturní
aktivity
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41574
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2194
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro MČ HMP v
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 13
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41580
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2195
12. k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41603
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2196
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní
infrastruktury v roce 2021
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41630
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2197
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 4 a Praha 14
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41637
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2198
15. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, a k
návrhu dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci a nájemní smlouvy na
pronájem pozemku za účelem provozování čistírny odpadních vod v k.ú. Kolovraty
− radní Chabr
− TISK R-40573
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2199
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16. k návrhu na bezúplatné nabytí 64 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení,
zapínacího místa, komunikace vč. odvodnění, 12 ks parkovacích zálivů s 24 ks parkovacích
stání a retardérů, chodníků vč. obrubníků, 12 ks svislého dopravního značení, vodorovného
dopravního značení, 18 ks kanalizačních vpustí, zeleně (trávníkového porostu), 39 ks
stromů, pozemků parc. č. 88/11 a parc. č. 88/88 vše v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví
společnosti Daramis Property Management s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy
− radní Chabr
− TISK R-41237
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2200
17. 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 11 (pozemek v k.ú. Vysočany, pozemek v k.ú. Háje, pozemek a přístřešek MHD v k.ú.
Chodov)
− radní Chabr
− TISK R-41074
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2201
18. 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 Čakovice (pozemky v k.ú. Čakovice)
− radní Chabr
− TISK R-41299
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2202
19. 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 městské části Praha 10 (pozemky
v k.ú. Záběhlice)
− radní Chabr
− TISK R-41369
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2203
20. k projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace
dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku" a úpravě rozpočtu v roce 2021
− radní Johnová
− TISK R-41593
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2204
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21. k návrhu na schválení pronájmu jiných bytů hl.m. Prahy nájemcům se specifickými
potřebami
− radní Zábranský
− TISK R-40797
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2205
22. k návrhu změny v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nového
žadatele o pronájem bytu z této výstavby
− radní Zábranský
− TISK R-41424
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2206
23. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41501
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2207
24. k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním obytné místnosti se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se
stávajícím nájemcem obytné místnosti ve vlastnictví hl.m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41510
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2208
25. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41558

Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2209

26. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41582
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2210
27. k návrhu na pronájem bytu zvláštního určení hl.m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41590
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2211
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28. k návrhu na schválení vzorové smlouvy o ubytování
− radní Zábranský
− TISK R-41248
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2212
29. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních
činností MHMP za období od 11.8.2021 do 17.8.2021
− Ing. Ondráčková
− TISK R-41555
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2213

25.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu programu jednání 29. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 9. 9. 2021 –
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2162 ze dne 30. 8. 2021
TISK R-41638
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11:16 – 11:23
10
0
0
1
0
2214

Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP informovala Radu
HMP o došlé Petici proti přebarvování a dala do úvahy její dodatečné zařazení na
program ZHMP dne 9. 9. 2021, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že by tato
Petice byla případně zahrnuta v programu ZHMP až v říjnu 2021, a to z důvodu
vysokého počtu bodů v programu nadcházejícího zasedání ZHMP.
Náměstek primátora Hlaváček uvedl, že jako předkladatel stahuje z návrhu
programu ZHMP materiál Z-9088 s názvem „k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3212
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 17)“.
Radní Chabr uvedl, že jako předkladatel z návrhu programu ZHMP stahuje, na
žádost MČ Praha 4, materiál Z-9615 s názvem „k oznámení záměru MČ Praha 4 na prodej
věci z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 4, pozemku
v k.ú. Krč, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy“, s tím, že tento materiál bude zařazen na program
ZHMP v říjnu 2021, na což reagovali ředitel MHMP a V. Mahrik – předseda klubu ZHMP
Piráti.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
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Bod č. 26
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
11:24 – 11:25
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 náměstka primátora Scheinherra na podání Mgr. D. Bodečka, zastupitele
MČ Praha 1, ve věci požadavku na změnu metodiky pro vydávání parkovacích karet
2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání P. Klimánka ve věci žádosti
o projednání návrhu na odkup pozemků v Radě HMP
3. s odpovědí radního Chabra na interpelaci J. Tutschové vznesenou při zasedání
ZHMP dne 17. 6. 2021 ve věci žádosti o stažení výpovědi
4. s odpovědí radního Chabra na interpelaci D. Křivánkové Klisákové vznesenou při
zasedání ZHMP dne 17. 6. 2021 ve věci žádosti o stažení výpovědi
5. s odpovědí radního Chabra na interpelaci J. Ivčičové vznesenou při zasedání ZHMP
dne 17. 6. 2021 ve věci restauračních předzahrádek
6. s odpovědí Mgr. Dytrychové, ředitelky EVM MHMP, na podání Ing. A. Morávkové,
starostky MČ Praha – Koloděje, ve věci žádosti o souhlas s nabytím vlastnického
práva
7. s odpovědí Mgr. Dytrychové, ředitelky EVM MHMP, na podání Ing. A. Morávkové,
starostky MČ Praha – Koloděje, ve věci žádosti o souhlas s nabytím vlastnického
práva
8. s usnesením Rady MČ Praha 4 ze dne 25. 8. 2021 č. 15R-491/2021 – k Žádosti o
stanovisko MČ Praha 4 k návrhu úprav v ul. Na Strži

K informaci členové Rady HMP obdrželi:
Souhrn informací k průběhu očkování v hlavním městě Praze
− radní Johnová
− TISK R-41675
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27. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:26 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 2163 až č. 2214 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: 13. 9. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. v.r
radní hl. m. Prahy

MgA. Hana Třeštíková, v. r.
radní hl. m. Prahy
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