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Zápis 
 

z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 10. ledna 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:   --- 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 1. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 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 
(10:06 – 10:09) 
 
 
Schválení zápisu ze 40. jednání Rady HMP ze dne 13. 12. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2, nepřítomen 0 – přijato)  
 
Schválení zápisu ze 41. jednání Rady HMP ze dne 20. 12. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 0 – přijato)  
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy v působnosti odboru         
ZDR MHMP 

- radní Johnová 
- TISK R-42859 
- zařazeno jako bod č. 14 

Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu se krátce 
vyjádřil k návrhu na dodatečné zařazení materiálu R-42859 na program dnešní Rady 
HMP.  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy v působnosti odboru         
ZDR MHMP, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato. 
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Schválení programu 1. jednání Rady HMP  
 Program 1. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 11 – přijato) 
 
 
 
 

2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Servisní 
podpora HW pro provoz MKS“ 
 

TISK R-42755 Doba projednávání:           10:10 – 10:11 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 
 
k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 
 
TISK R-42806 Doba projednávání:           10:12 – 10:13 

PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zahájil 
v 10:14 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.  
 

4.  náměstek primátora Hlubuček 
 
ke jmenování člena výboru pro audit společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
TISK R-42668  Doba projednávání:  10:15 – 10:20 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Válek, MBA – předseda  
                                                                                      představenstva Pražská 
                                                                                      vodohospodářská společnost, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Prokop – člen dozorčí rady Pražská  
                                                                                      vodohospodářská společnost, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN  

   
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Ředitel MHMP Ing. Kubelka, Ph.D. vznesl návrh na doplnění usnesení ve smyslu 
odvolání Ing. Zdeny Javornické z funkce člena výboru pro audit společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. a zároveň jmenování Ing. Patrika Paneše, Ph.D.  
do funkce člena výboru pro audit společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Hlubuček s tím, že na toto téma se 
ještě bude vést diskuse a materiál ponechá v předloženém znění.  
 K projednávanému bodu proběhla diskuse, do které se zapojili: V. Mahrik – 
předseda klubu ZHMP Piráti, primátor hl. m. Prahy, Ing. Richter – předseda klubu ZHMP 
TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, náměstek primátora Vyhnánek a předkladatel – 
náměstek primátora Hlubuček. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
navrhl, z důvodu ujasnění v otázce jmenování člena výboru pro audit společnosti PVS, a.s., 
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přerušení projednávání do příštího jednání Rady HMP, s čímž předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček, souhlasil. 
    
 Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:21 hodin. 
 PŘERUŠENO 
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2022 a poskytnutí účelové jednorázové neinvestiční dotace  
pro MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 
 

TISK R-42059 Doba projednávání:           10:22 – 10:23 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3 

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

6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k záměru odboru ODO MHMP na realizaci veřejné zakázky "Koncepce pro zvýšení 
efektivity správy dopravního systému hl.m. Prahy" 
 
TISK R-42460 Doba projednávání:           10:24 – 10:25 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 4 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatele – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  radní Chabr 
 
k Metodice výběru provozovatelů nemovitostí s ohledem na účel jejich využití a k Aplikaci 
Metodiky výběru provozovatelů nemovitostí s ohledem na účel jejich využití na příkladu 
Případových studií HOM 
 

TISK R-42438  Doba projednávání:  10:26 – 10:42 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 5 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Radní Johnová přednesla své připomínky k předloženému materiálu a navrhla 
několik možných úprav ve smyslu – informování odborů MHMP o uvolněných prostorech 
k využití; u in-house služby v podobě využití pro městskou organizaci není nutné 
zveřejňovat záměr a realizovat výběrová řízení; stanovení metodiky postupu  
pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy a předání těchto zkušeností pražským městským 
částem. 
 Na výzvu předkladatele, JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP reagoval  
na připomínku radní Johnové.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP a předkladatel – radní Chabr, podali doplňující 
informace k materiálu a reagovali na připomínky radní Johnové. 
 Radní Chabr upozornil, že projednávaný materiál řeší problematiku 
neekonomického provozovatele nemovitosti, resp. kritériem výběru provozovatele 
nemovitosti je jiné kritérium, než je ekonomický výnos. V otázce pronájmu se zpracovává 
materiál, který by měl být Radě HMP předložen v 1. čtvrtletí 2022. V rámci pronájmu  
ze strany pražských příspěvkových organizací by bylo vhodné, aby vznikl metodický 
pokyn ze strany ředitele MHMP, jak v této věci postupovat, aby byla zachována 
konzistence a transparentnost se zřizovatelem – hl. m. Prahou.  
 Radní Johnová požádala, aby bylo v zápise uvedeno, že by měl vzniknout 
zmíněný metodický pokyn a byly s ním seznámeny příspěvkové organizace hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k projednávanému materiálu,  
na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Chabr 

 
k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007191/2019 se společností 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 

TISK R-42602 Doba projednávání:           10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                          
                                                                                      Ing. Novotný – místopředseda 
                                                                                      představenstva Technologie hlavního 
města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 6 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

9.  radní Chabr 
  
k návrhu na majetkoprávní vypořádání - pozemky k.ú. Stodůlky 
 

TISK R-42525 Doba projednávání:           10:45 – 10:49 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN   
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr  
a požádal o komentář I. náměstka primátora Hlaváčka a P. Zemana – předsedu Výboru  
pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, z hlediska územního plánu.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP se vyjádřil k materiálu a spolu s I. náměstkem primátora Hlaváčkem, z důvodu 
upřesnění dílčích bodů, požádali o přerušení projednávání materiálu do příštího jednání 
Rady HMP, s čímž předkladatel – radní Chabr, souhlasil. 
 PŘERUŠENO  
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10.  radní Chabr 

 
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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - 
Štěrboholy (pozemek v k.ú. Štěrboholy) 
 

TISK R-42293 Doba projednávání:           10:50 – 10:54 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka  
                                                                                      EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 7 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Překladatel – radní Chabr, upozornil členy Rady HMP na variantní povahu 
bodu I. návrhu usnesení, kdy Rada HMP „nesouhlasí“ nebo „souhlasí“ s předloženým 
návrhem obecně závazné vyhlášky.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti a náměstek primátora Vyhnánek  
se vyjádřili k projednávanému materiálu.  
 V návaznosti na proběhlou diskusi navrhl předkladatel – radní Chabr, 
schválení varianty bodu I. návrhu usnesení ve smyslu - Rada hl. m. Prahy „nesouhlasí“  
a dále úpravu bodu II.1.1. návrhu usnesení ve znění: Rada hl. m. Prahy „ukládá radnímu 
Mgr. Janu Chabrovi a náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A. jednat  
o majetkoprávním řešení situace v dané lokalitě a možných finančních kompenzacích s MČ 
Praha - Štěrboholy“, s čímž náměstek primátora Vyhnánek souhlasil.  
 Po upozornění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, překladatel – radní 
Chabr, požádal, aby byl v rámci nového znění bodu II.1.1. návrhu usnesení uveden termín 
„průběžně“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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11.  radní Chabr  

 
k oznámení záměru městské části Praha - Zbraslav na směnu pozemku v k.ú. Zbraslav, 
svěřeného do správy MČ Praha - Zbraslav, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 
písmene a) 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 
 
TISK R-42699 Doba projednávání:           10:55 – 10:56 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka  
                                                                                      EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 8 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 
 
 

12.  radní Šimral 

 
k projektovému záměru projektu "Krajský akční plán III Praha“ financovaného  
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

TISK R-42665 Doba projednávání:           10:57 – 10:58 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 9 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  ředitel MHMP 

 
k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru 
kontrolních činností MHMP na rok 2022 
 

TISK R-42455 Doba projednávání:           10:59 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Ondráčková – ředitelka 
                                                                                      OKC MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 10 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka, 
Ph.D. - ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

14.  radní Johnová 
 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy v působnosti odboru         
ZDR MHMP 
 
TISK R-42859 Doba projednávání:           11:01 – 11:03 

PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – pověřená řízením  
                                                                                      ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 11 

  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  ředitel MHMP 

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

TISK R-42873 Doba projednávání:           11:04 – 11:13 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 12 

  
 Radní Chabr navrhl, aby k vyřízení podání s názvem „Žádost o zákaz 
celoročního provozu koňských povozů v Praze“ a s názvem „Žádost o prodloužení 
výpovědní lhůty místa kočárového stání na Staroměstském náměstí v Praze 1“, byl 
zmocněn ve spolupráci s radním Zábranským, s čímž radní Zábranský souhlasil.  
 Radní Třeštíková dala do úvahy, aby k vyřízení podání s názvem „Žádost  
o pomoc Divadlu Bez zábradlí“ byl zmocněn radní Chabr, na což reagoval radní Chabr 
s tím, že povaha tohoto podání patří gesci radní Třeštíkové, což nakonec radní Třeštíková 
akceptovala.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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Bod č. 16 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 20 schváleného programu 
(11:14 – 11:15) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 0 – přijato) 
 
 
1. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 67/4 o výměře 34 m2 (ostatní plocha) a části 
pozemku parc. č. 68/1, oddělené a nově označované geometrickým plánem č. 178-24/2018 
ze dne 12. 4. 2018 jako pozemek parc. č. 68/8 (ostatní plocha) o výměře 127 m2, vše k.ú. 
Lipany, obec Praha 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-41431 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 13 
 
2. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku  
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 14 
 
3. k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti pachtýře o ukončení pachtovní smlouvy  
č. PAC/54/09/020430/2021 uzavřené dne 15.3.2021 dohodou 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42467 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 15 
 
4. k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42706 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 16 
 
5. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání DOH/21/05/007197/2021 s Českými dráhami, 
a.s. IČO: 70994226 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42360 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 17 
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6. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 648 v k.ú. Břevnov o výměře 560 m2  
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42446 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 18 
 
7. k návrhu na prominutí části dluhu a na odpis části pohledávky hl.m. Prahy a na schválení 
úhrady neprominuté části dluhu hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41106 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 19 
   
8. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 573/9 v k.ú. Újezd nad Lesy 

− radní Chabr 
− TISK R-42619 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 20 
 
9. 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, 
v části týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
15 (pozemky v k.ú. Hostivař a pozemek v k.ú. Horní Měcholupy) 

− radní Chabr 
− TISK R-41509 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 21 
 
10. 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 4, Praha 6 a 
Praha 10 (stanovení omezujících podmínek pro svěřené pozemky v k.ú. Nusle, svěření 
pozemků v k.ú. Dejvice včetně sadových a terénních úprav, pozemku v k.ú. Střešovice a 
pozemků v k.ú. Vršovice) 

− radní Chabr 
− TISK R-42297 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 22 
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11. 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Kunratice 
(pozemek v k.ú. Kunratice) 

− radní Chabr 
− TISK R-42487 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 23 
 
12. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0581 a kap. 0924  
v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-42777 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 24 
 
13. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce  
na pracovním místě ředitele/ředitelky školy ke dni 31.5.2022 a 30.6.2022 v působnosti 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

− radní Šimral 
− TISK R-42513 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 25 
   
14. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola,  
se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 

− radní Šimral 
− TISK R-42688 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 26 
 
15. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborná škola  
pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42745 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 27 
 
16. k návrhu na schválení slevy z nájemného u bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-41822 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 28 
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17. k návrhu na schválení slevy z nájemného u bytu hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-42581 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 29 
 
18. 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-42660 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 30 
 
19. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42753 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 31 
   
20. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 32 
 
 
 
 
 
Bod č. 17 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:16 – 11:17 
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 peticí občanů z ulic Na Větrníku, Stamicova ad., zastoupených Ing. Ilonou 
Smejkalovou a MUDr. Jiřím Kočárkem, ve věci „Vedení autobusové linky číslo 108“, 
doručenou dne 23. 12. 2021, adresovanou Zastupitelstvu HMP, spisová značka  
S-MHMP 2120334/2021 
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K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období leden až březen 2021 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-42794 

 
zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období duben až červen 2021 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-42795 

 
zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období červenec až září 2021 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-42796 
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1. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 

MUDr. Zdeněk Hřib v 11:18 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1 až č. 32 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: 17. 1. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


