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Zápis 
 

z 14. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 6. dubna 2020 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 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   --- 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 14. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:10 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 
(10:11 – 10:40) 
 
Schválení zápisu z 12. jednání Rady HMP ze dne 23. 3. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
 
 

Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová uvedla k  zápisu ze 13. Rady HMP ze dne 30. 3. 
2020 doplnění, resp. požádala, aby bylo zaznamenáno, že se zdržela hlasování o 
materiálu R-36179 (k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská 
činnost") schválený Radou HMP usnesením č. 587.   
K výše uvedenému požadavku radní JUDr. Hany Kordové Marvanové se vyjádřili: radní 
Třeštíková, J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP, radní Zábranský, náměstek primátora Vyhnánek, primátor hl. 
m. Prahy.  
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Ing. Haně Dvořákové, CSc., a 
prof. Ing. Dalimilu Dvořákovi, CSc. 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35940 
- zařazeno jako bod č. 24 

 
k podpoře malých a středních podniků prostřednictvím finančních nástrojů v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-36263 
- zařazeno jako bod č. 23 

 
Primátor hl. m Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-35940,              
R-36263 do projednání Rady HMP a informačního materiálu R-36352 na program 
dnešního jednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
k návrhu na poskytnutí finančního daru organizaci Dům seniorů Michle s.r.o. z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy, kap. 0582 

- radní Johnová  
- TISK R-36353 
- zařazeno jako bod č. 25 

 
k návrhu na uzavření kupní smlouvy na nákup ochranných osobních prostředků v 
návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 

- radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-36337 
- zařazeno jako bod č. 26 

 
realizace usnesení Vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace 
některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 

- radní Johnová  
- TISK R-36365 
- zařazeno jako bod č. 27 

 
Mgr. Koubek – předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP se vyjádřil k návrhu radní 
Johnové na dodatečné zařazení materiálu R-36365.   
JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu ZHMP požádal 
Radu HMP, aby materiál R-36365 byl na program dnešního jednání Rady HMP zařazen.  
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-36353,            
R-36337 a R-36365 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
 
 
 



3 
 

 
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 - Lipence 
(nemovitosti v k.ú. Lipence) 

- radní Chabr 
- TISK R-34787 
- zařazeno jako bod č. 28 

 
k návrhu na využití/nevyužití zákonného předkupního práva k odkoupení 
spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Libeň, obec Praha 

- radní Chabr 
- TISK R-35925 
- zařazeno jako bod č. 29 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-34787              
a R-35925 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky sborů dobrovolných 
hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-36176 
- zařazeno jako bod č. 31 

 
k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2020 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-36175 
- zařazeno jako bod č. 30 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-36176              
a R-36175 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Radní Chabr požádal radní Johnovou o stažení materiálu R-35920 z dnešního jednání 
Rady HMP z důvodu další úpravy materiálu, s čímž radní Johnová souhlasila a uvedla,    
že předmětný materiál stahuje z dnešního jednání Rady HMP.  
 
ke schválení podmínek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor domu č.p. 252 
Na Bělidle 34, Praha 5 k.ú. Smíchov 

- radní Johnová  
- TISK R-35920 
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Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

- radní Zábranský  
- TISK R-36245 
- zařazeno jako bod č. 43 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36245 do 
operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 

Dodatečně zařazená informace do jednání Rady HMP  
 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-36352 
 

 
 
 

 
 

Schválení programu 14. jednání Rady HMP  
 Program 14. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy genmjr. Ing. Miloslavu 
Masopustovi 
 
TISK R-35829 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 624 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Operátor ICT, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 10:43 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.  
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu obchodně-finančního plánu Operátor ICT, a.s. na rok 2020 
 

TISK R-35908  Doba projednávání:  10:43 – 10:45 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 625 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10:45 hodin. 
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k zadání zpracování prvního vydání Katalogu doporučených prvků hl. města Prahy 
 
TISK R-35786 Doba projednávání:  10:46 – 10:48 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 626 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  

 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP vznesl dotaz týkající se hlasování k předchozímu materiálu       
R-35908. Primátor hl. m. Prahy uvedl, že proběhne nové hlasování k materiálu R-35908 
– pro hlasovalo 8, zdržel se 2, nehlasoval 1 – schváleno.   

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 25) 
 

TISK R-36235 Doba projednávání:  10:49 – 11:00 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 627 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček a uvedl, že stahuje změnu č. 559/2019 (doporučené k neschválení) 
z materiálu.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS vznesla dotaz k změně č. 
290/2019 v Praze 8, na což odpovídal předkladatel. Ing. Udženija – předsedkyně klubu 
ZHMP ODS požádala předkladatele o stažení změny č. 290/2019 (doporučené ke 
schválení zkráceně) z materiálu, s čímž náměstek primátora Hlaváček souhlasil a tuto 
změnu z materiálu stáhl.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 26) 
 
TISK R-36236 Doba projednávání:  11:01 – 11:09 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 628 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček a 
uvedl, že stahuje z materiálu změnu č. 142/2018 a dále změny z roku 2019, a to č. 216, č. 
223, č. 52, č. 101, č. 102, č. 192, č. 205, č. 211, č. 237, č. 238, č. 239, č. 279, č. 295 a č. 416.  
 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS se vyjádřila ke koeficientu u 
změny č. 141/2019 (doporučené ke schválení zkráceně), na což reagoval předkladatel 
materiálu.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

7.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
k aktualizaci a rozšíření všech podrobností veškeré projektové dokumentace v rámci akce 
s názvem Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova 
Praha 1, Nové Město, Václavské nám. a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2020 v kapitole 01 - Rozvoj obce a k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha 1 na projektovou dokumentaci k rekonstrukci Václavského náměstí 
 

TISK R-36224 Doba projednávání:  11:10 – 11:12 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 629 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
44061 Protipožární nádrž Dubeč" 
 

TISK R-35882 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 630 

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

9.  náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček 

 
Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

TISK R-36090 Doba projednávání:  11:15 – 11:17 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 631 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu rozhodnutí o výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky "Stavba č. 4328 
Rajská zahrada - přemostění; projektová a inženýrská činnost" 
 
TISK R-36183 Doba projednávání:  11:18 – 11:19 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 632 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 K materiálu se vyjádřil náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

11.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2020 pro odbory INV MHMP a MHMP 
- ODO SK k zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe van der Stoela a 
travnatých ploch, chodníků a komunikací v Troji a Holešovicích a u ul. Milady Horákové 
na Letné a Prašném mostě, které byly realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu 
Blanka 
 
TISK R-36062 Doba projednávání:  11:20 – 11:21 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 633 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na organizační opatření související se zrušením příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
 

TISK R-35905 Doba projednávání:  11:22 – 11:23 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 634 

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

13.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK HMP, a. s. č. 
4347 - Akce pro BESIP 2020 
 

TISK R-35868 Doba projednávání:  11:24 – 11:25 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 635 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy ohledně příloh v materiálu, odpovídal 
předkladatel materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla - zajištění činností pro výstavbu“ 
 

TISK R-35982 Doba projednávání:  11:26 – 11:28 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 636 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP vznesl dotaz k materiálu, na který odpovídal předkladatel 
materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

15.  radní Chabr 

 
k návrhu Pravidel pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit obchodních 
společností se 100% majetkovou účastí hl. m. Prahy 
 

TISK R-35872 Doba projednávání:  11:29 – 11:30 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 637 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu hlavního města Prahy na 
investiční akci č. "0000000" s názvem " Pořízení mobilních lehátek Stretcher Sprint 100" 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
 
TISK R-36300 Doba projednávání:  11:31 – 11:32 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 638 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

17.  radní Johnová  

 
k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Městské nemocnice následné péče a na poskytnutí příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na investiční akci "0000000" s názvem "Vybudování EPS" příspěvkové organizaci hl. 
m. Prahy Městské nemocnice následné péče 
 

TISK R-36282 Doba projednávání:  11:33 – 11:34 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 639 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí dotací v Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 
 

TISK R-36030 Doba projednávání:  11:35 – 11:36 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 640 

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

Primátor hl. m. Prahy předal na krátkou chvíli řízení schůze I. náměstkovi primátora 
Hlaváčkovi.  
 
 
 
 

19.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí dotace hlavního města Prahy na základě Programu Akce 
celopražského významu pro rok 2020 
 
TISK R-35915 Doba projednávání:  11:37 – 11:38 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 641 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

I. náměstek primátora Hlaváček předal zpět řízení schůze primátorovi hl. m. Prahy.   



15 
 

 
 

20.  radní Šimral  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap. 04 a na poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace v Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro 
rok 2020 
 

TISK R-36122 Doba projednávání:  11:39 – 11:40 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 642 

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

21.  radní Šimral 
 
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační 
projekty a projektu Specializované vouchery spolufinancovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

TISK R-36057 Doba projednávání:  11:41 – 11:42 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 643 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  pověřená řízením MHMP  
 
k návrhu na jmenování ředitele odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy 
 
TISK R-36262 Doba projednávání:  11:43 – 11:45 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 644 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP.  
 JUDr. Pospíšil – předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP se vyjádřil 
k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

23.  primátor hl. m. Prahy 

 
k podpoře malých a středních podniků prostřednictvím finančních nástrojů v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
TISK R-36263 Doba projednávání:  11:46 – 12:00 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 645 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.        
                      K předloženému materiálu se vyjádřili: JUDr. Pospíšil – předseda Výboru pro 
evropské záležitosti ZHMP, náměstek primátora Vyhnánek, náměstek primátora 
Hlubuček.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Ing. Haně Dvořákové, CSc., 
a prof. Ing. Dalimilu Dvořákovi, CSc. 
 
TISK R-35940 Doba projednávání:  12:01 – 12:02 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 646 

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

25.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančního daru organizaci Dům seniorů Michle s.r.o. z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy, kap. 0582 
 
TISK R-36353 Doba projednávání:  12:03 – 12:32 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 647 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová se vyjádřila k předloženému materiálu 
a k celkové situaci v domě seniorů, na což reagoval náměstek primátora Vyhnánek a 
radní Johnová.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová sdělila ostatním členům Rady HMP, že 
se zdrží hlasování o tomto materiálu.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: radní JUDr. Hana Kordová 
Marvanová, náměstek primátora Vyhnánek, radní Johnová, Ing. Udženija – předsedkyně 
klubu ODS ZHMP, náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Hlaváček, 
primátor hl. m. Prahy, JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu ZHMP, Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP.   
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 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP navrhl úpravu materiálu tak, aby byl doplněn konkrétní účel 
vynaložení finančních prostředků.  
 Radní Chabr po diskusi navrhl úpravu důvodové zprávy, případně přílohy č. 1 
k návrhu usnesení ve smyslu vyjádření náměstka primátora Vyhnánka a J. Wolfa - 
předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP tak, 
aby byla zajištěna činnost domova seniorů.  
 Radní Johnová souhlasila s úpravou důvodové zprávy. Dále předkladatelka 
materiálu navrhla úpravu textu přílohy č. 1 k návrhu usnesení v bodě I.3. smlouvy uvést 
– ….mimořádných mzdových nákladů spojených s nouzovým stavem……. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl upřesnění úpravy přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
tak, aby v bodě I.3. smlouvy bylo odstraněno slovo „mimořádných“ v souvislosti se 
mzdovými náklady, s čímž předkladatelka materiálu souhlasila.  
 Dále se k materiálu vyjádřili: V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, 
pověřená řízením MHMP, ředitel LEG MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

26.  radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na uzavření kupní smlouvy na nákup ochranných osobních prostředků v 
návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 
 

TISK R-36337  Doba projednávání:  12:33 – 12:34 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 648 

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

 
realizace usnesení Vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace 
některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 
 
TISK R-36365 Doba projednávání:  12:35 – 13:10 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1                                                                                   
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 649 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu, citoval část textu 
z usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30. 3. 2020. 
 Dále se k materiálu vyjádřil náměstek primátora Hlubuček. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přerušení projednávání předloženého 
materiálu.  
 Mgr. Koubek – předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP přednesl Radě HMP 
protinávrh, kterým se zpřesňuje navrhované usnesení tak, že bod II. bude znít ve smyslu 
Rada HMP nedoporučuje řešení, které navrhl krizový štáb dne 3. 4. 2020 týkající se 
objektu v Písnici; dále v bodě III. ve smyslu Rada HMP souhlasí s tím, že úkoly plynoucí 
z usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30. 3. 2020 budou realizovány prostřednictvím 
mobilních stanů nebo v jiném vhodném objektu. Celý text protinávrhu mají členové 
Rady HMP zobrazený na monitorech.  
 Primátor hl. m. Prahy upravil formulaci protinávrhu Mgr. Koubka v usnesení 
v bodě IV.1.1. ve znění Rada hlavního města Prahy ukládá náměstkovi primátora 
Hlubučkovi, BEZ MHMP navrhnout řešení dle bodu III. tohoto usnesení.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu podpořil protinávrh Mgr. Koubka.  
 Radní Johnová si osvojila protinávrh Mgr. Koubka na úpravu usnesení.  
 Následně proběhla diskuse k problematice bezdomovectví, ve které 
vystoupili: radní Zábranský, náměstek primátora Hlubuček, radní Johnová, náměstek 
primátora Vyhnánek, JUDr. Pospíšil - předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené 
síly pro Prahu, primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu a s výše uvedenou 
úpravou schváleno.  
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28.  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 věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - 
Lipence (nemovitosti v k.ú. Lipence) 
 
TISK R-34787 Doba projednávání:  13:11 – 13:14 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 650 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
požádal o úpravu bodu I. návrhu usnesení ve smyslu Rada hlavního města Prahy 
nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky,…………….. V souvislosti s touto úpravou 
se odstraňuje bod II. návrhu usnesení, kterým Rada hlavního města Prahy ukládá 
radnímu Chabrovi předložit návrh obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvu hl.m. Prahy.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil radní Zábranský, ředitel LEG MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 

29.  radní Chabr 

 
k návrhu na využití/nevyužití zákonného předkupního práva k odkoupení 
spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Libeň, obec Praha 
 
TISK R-35925 Doba projednávání:  13:15 – 13:18 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 651 
 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
požádal o úpravu bodu I. návrhu usnesení ve smyslu Rada hlavního města Prahy 
nesouhlasí s využitím zákonného předkupního práva……………. V souvislosti s touto 
úpravou dochází k úpravě názvu materiálu a dále se odstraňuje bod II. návrhu usnesení, 
kterým Rada hlavního města Prahy ukládá radnímu Chabrovi předložit návrh na využití 
zákonného předkupního práva Zastupitelstvu hl.m. Prahy. 
 K předloženému materiálu se vyjádřil ředitel LEG MHMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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30.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2020 
 
TISK R-36175 Doba projednávání:  13:19 – 13:20 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                   
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 652 

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

31.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky sborů 
dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 
TISK R-36176 Doba projednávání:  13:21 – 13:22 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 653 

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



22 
 

Bod č. 32 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 43 schváleného programu 
(13:23 – 13:24) 
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 úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-36095 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 654 
 
2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2540 ze dne 24.10.2017 k vyhlášení 36. a 37. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36201 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 655 
 
3. k revokaci usnesení Rady HMP č. 288 ze dne 17.2.2020 k vyhlášení 47. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36250 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 656 
 
4. k revokaci usnesení Rady HMP č.2473 ze dne 18.11.2019 k vyhlášení 55. a 56. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-35959 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 657 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro výstavbu 
bytového domu „Zenklova 182 - 183“, Praha 8 – Libeň 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-36210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 658 
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6. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 419/14 k. ú. Holyně do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 659 
 
7. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-35968 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 660 
   
8. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/245 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-36065 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 661 
 
9. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o vratku finančních prostředků od 
MČ Praha 12 do státního rozpočtu 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36185 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 662 
 
10. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a MČ Praha 5 na úhradu 
nákladů za sociální pohřby 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36168 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 663 
11. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratky finančních prostředků 
MČ Praha 1 do státního rozpočtu 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36045 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 664 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-36139 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 665 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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 účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36234 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 666 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha – Ďáblice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36104 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 667 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-35948 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 668 
 
16. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36116 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 669 
 
17. k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče od MČ hl. m. 
Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36148 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 670 
 
18. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000347/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha 
11 z rozpočtu hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36102 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 671 
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19. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - garáže, 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36043 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 672 
   
20. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy, k. ú. Sedlec, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-35991 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 673 
 
21. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 1293/228 o výměře 19m2 v k.ú. Řepy 

 radní Chabr 
 TISK R-36002 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 674 
 
22. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1660/2 v k. ú. Troja 

 radní Chabr 
 TISK R-35889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 675 
 
23. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 872/19 v k.ú. Šeberov, obec Praha, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35224 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 676 
 
24. k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Zbraslav 

 radní Chabr 
 TISK R-35618 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 677 
 
25. k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. C/23/P10/94, uzavřené dne 12. 5. 
1993 se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění správy a obchodního využití 
objektu Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 a o výkonu dalších činností 

 radní Chabr 
 TISK R-35985 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 678 
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26. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a uzavření smluv o výpůjčce 
 radní Chabr 
 TISK R-35509 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 679 
 
27. 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 - 
Suchdol (nemovitosti v k.ú. Suchdol) 

 radní Chabr 
 TISK R-35710 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 680 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap. 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast 

 radní Johnová  
 TISK R-35547 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 681 
 
29. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek a úpravu rozpočtu v kap. 
0582 v roce 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-35897 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 682 
 
30. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Domov Svojšice 

 radní Johnová  
 TISK R-36066 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 683 
 
31. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektech "Moderní škola 
I",  "Moderní škola II",  "Moderní škola III",  "Moderní škola IV", "Cesta za kvalitním 
vzděláváním II./2018", "DD - Lab / Dětská dopravní laboratoř" odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP v rámci OPPPR 

 radní Šimral  
 TISK R-36017 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 684 
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32. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-36118 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 685 
 
33. k úpravě rozpočtu v kap. 09 na základě usnesení k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení veřejné zakázky a k návrhu na zrušení projektu "Strategické dokumenty a 
vzdělávání pro zkvalitnění veřejné správy vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy" 

 radní Šimral 
 TISK R-36088 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 686 
 
34. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 

 radní Šimral 
 TISK R-35773 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 687 
 
35. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 

 radní Šimral  
 TISK R-35679 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 688 
 
36. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektu "Krajský akční 
plán vzdělávání v hlavním městě Praze" odboru školství, mládeže a sportu MHMP v rámci 
Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 radní Šimral  
 TISK R-35815 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 689 
   
37. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a bytů v Domě s 
chráněnými byty 

 radní Zábranský  
 TISK R-36163 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 690 
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38. k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období 7. 4. 
2020 - 29. 6. 2020 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36203 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 691 
 
39. k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl.m. Prahy a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti v r. 2020 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 692 
   
40. k návrhu na přijetí daru zdravotnického materiálu od společnosti PPF banka a.s. 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36326 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 693 
 
41. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 19.2.2020 do 25.2.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-36218 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 694 
   
42. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 4.3.2020 do 10.3.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-36220 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 695 
 
43. k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-36245 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 696 
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33.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 16. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 4. 2020 
 

TISK R-36267 Doba projednávání:  13:25 – 13:27 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 697 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 34 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:28-13:39 
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. 
 
 

- Radní Chabr vznesl dotaz ohledně dezinfekčních prostředků v budovách MHMP, 
na což reagoval primátor hl. m. Prahy   
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radního Chabra na podání B. Macháčkové, Bridžový klub seniorů 10, ve 
věci zapůjčení nebytových prostor  

2. s odpovědí radního Chabra na písemnou interpelaci Ing. arch. E. Smutné, MČ Praha 
6, při zasedání ZHMP dne 13. 2. 2020 týkající se smluv uzavřených mezi HMP a 
společností JCDecaux 

3. s odpovědí radní Třeštíkové na písemnou interpelaci J. Hejkala při zasedání ZHMP 
dne 19. 3. 2020 týkající se Prague Film Fund 

4. s podáním Mgr. A. Matyášové Michalcové ve věci situace kolem ZŠ Fr. Plamínkové  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-36352 
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14. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:40 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 624 až č. 697 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.      
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  I. náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


