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Zápis 
 

z 36. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 15. listopadu 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   na úvod jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.  
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 36. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 hodin I. náměstek 
primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:07 – 10:10) 
 
Schválení zápisu z 34. jednání Rady HMP ze dne 1. 11. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 - radní Chabr, radní Johnová) 
  
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na neposkytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti sportu 
společnosti LETŇANY LAGOON, s.r.o. 

- radní Šimral 
- TISK R-41914 

 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy 

- radní Zábranský 
- TISK R-42343 

 

k personálním změnám v Komisi Rady hl. m. Prahy pro ICT a v Řídící radě CMK 
- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-42391 
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Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
ke zrušení 20. reprezentačního plesu hl.m. Prahy a Obecního domu 

- radní Třeštíková 
- TISK R-42402 
- zařazeno jako bod č. 42 

 
I. náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu          
R-42402 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 36. jednání Rady HMP  
 Program 36. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-42009 Doba projednávání:  10:11 – 10:12 
PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2781 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy a upozornil, 
že materiál je předkládán bez pojmenování Lávky Holešovice - Karlín, k čemuž proběhne 
ještě diskuse.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – II. část, 
část 8 - Média“ 
 

TISK R-41855 Doba projednávání:  10:13 – 10:14 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2782 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor        
hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – II. část, 
část 10 - Kreativita a Produkce“ 
 

TISK R-41856 Doba projednávání:  10:15 – 10:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2783 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Radní Třeštíková upozornila na počet podaných nabídek v rámci 
předloženého materiálu.  
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP se rovněž vyjádřil k počtu 
podaných nabídek a doporučil stažení předloženého materiálu za účelem přesoutěžení 
veřejné zakázky.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se připojil ke komentáři P. Zelenky - 
předsedy Výboru pro bydlení ZHMP.  
 Radní Chabr se připojil k argumentaci předchozích vystupujících.  
 Na vyzvání primátora hl. m. Prahy, Ing. Andrle – ředitel FON MHMP reagoval 
na předchozí komentáře a doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Následovala diskuse, v rámci které vystoupili: radní Třeštíková, náměstek 
primátora Vyhnánek, radní Zábranský, P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

5.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Rozvoj 
programového vybavení FLUXPAM 5 pro podporu nových procesů personální činnosti“ 
 

TISK R-42103 Doba projednávání:  10:26 – 10:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2784 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu dohody o směně plochy v rámci veletrhu MIPIM 
 
TISK R-42283 Doba projednávání:  10:28 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Petr – ředitel PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2785 

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

7.  I. náměstek primátora Hlaváček  

 
k pořízení Krajinářské studie prostoru Trojmezí 
 

TISK R-41890 Doba projednávání:  10:30 – 10:31 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2786 

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

 
k vytvoření Jednotného systému sdílených dat o zeleni v hl. m. Praze 
 

TISK R-41942 Doba projednávání:  10:32 – 10:33 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2787 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček, 
náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru odboru bezpečnosti MHMP na realizaci veřejné zakázky "Provedení 
hydrodynamických zkoušek a rozborů vody u vybraných studen na území hl.m. Prahy" a 
úpravu celkových nákladů investiční akce Mapování studen využitel. pro NZV 
 
TISK R-42169 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 

PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2788 

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

 
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace pro Toulcův dvůr, z.s., pro 
roky 2022 - 2024 
 
TISK R-41998 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2789 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

11.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Pražské společenství obnovitelné energie 
 

TISK R-42013 Doba projednávání:  10:38 – 10:39 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2790 

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

 
k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/04/008524/2020 oprava 
restauračního pavilonu Výstaviště Praha 7 
 

TISK R-41602 Doba projednávání:  10:40 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2791 

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

13.  radní Chabr 

 
k oznámení záměru městské části Praha - Petrovice na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské části Praha - Petrovice, stavby č. pop. 51 s 
pozemky v k.ú. Petrovice, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 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-42194 Doba projednávání:  10:42 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Mgr. Šlesingerová – EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Hromasová – starostka MČ Praha – Petrovice prostřednictvím 
videokonference  
PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
dal do úvahy úpravu návrhu usnesení ve smyslu, zda Rada HMP požaduje či nepožaduje 
materiál projednat v Zastupitelstvu HMP vzhledem k předchozímu požadavku                   
V. Mahrika – předsedy klubu ZHMP Piráti na projednání předmětného záměru 
v Zastupitelstvu HMP.  
 JUDr. Hromasová – starostka MČ Praha – Petrovice k předloženému 
materiálu uvedla následující: „Dobré dopoledne Vážení členové Rady HMP, já jsem měla 
možnost dostat před jednáním do ruky ten materiál s důvodovou zprávou, o kterou se 
opíráte a mám tam dva drobné korektivy – za prvé - záměr Městské části není prodat ty 
nemovitosti předem určenému zájemci. My jsme na to měli standardně vyvěšený záměr 
prodeje a nabídka té firmy byla podána na základě vyvěšeného záměru. Za druhé – my 
jsme tam uváděli, protože ten čas rychle plyne, že to chceme použít na výstavbu obecních 
bytů, ale vzhledem k tomu, že, myslím, že i pan náměstek Vyhnánek, pan ředitel Paneš i 
další členové Rady HMP, znají naší obtížnou finanční situaci, kdy my teď máme prioritu 
postavit a vlastně zprovoznit Dům pro seniory, takže my když jsme sestavovali rozpočet na 
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příští rok, tak jsme se v Zastupitelstvu shodli, že tedy naší prioritou nebude ta výstavba 
obecních bytů, která se váže ještě na změnu územního plánu, ale že daleko dříve ty peníze 
bude Městská část potřebovat využít právě na tento projekt Domova pro seniory. Takže to 
jsou dva drobné korektivy. Jinak ty tři pozemky, které také v podkladech, tam je 
ortofotomapa, ono to vypadá, že je to úžasná zeleň uprostřed vesnické zástavby, ale kdo 
měl možnost se seznámit s tím znaleckým posudkem, tak tam dvě třetiny toho pozemku 
jsou ve velmi příkrém svahu, myslím, že tam znalec uvádí 15 % klesání, je to převážná část 
těch nemovitostí. My jsme měli samozřejmě i jiné zájemce, ale všichni projevují zájem jen o 
tu malou část, kde je rovina, což je spodní cíp pozemku č. 180. Tam by si klidně rád někdo 
postavil rodinný domek. Nahoře o to zájem nikdo nemá o č. 178, protože všichni si jsou 
vědomi, že náklady na demolici budou dnes v řádu minimálně přes milion Kč, takže my 
jsme opakovaně se to snažili prodat a teď jsme byli opravdu rádi, že se našel zájemce, který 
si to má zájem koupit celé. Ten svah je tam vlastně celý břidličná skála, takže cokoliv tam 
dělat pro Městskou část, postavit tam dětská hřiště nebo něco podobného, je naprostý 
nesmysl. Ten pozemek nás ročně stojí statisíce korun, protože tu budovu, my sice nijak 
nezvelebujeme, je to objekt z roku 1910, kamenný, vlhký, ale musíme to temperovat, aby 
tam nezamrzala voda a musíme udržovat zeleň na tom pozemku. Já tady mám zrovna při 
ruce žádost z minulého měsíce, kdy sousedé nás neustále urgují o údržbu, která nás také 
stojí nemalé částky a jak říkám, pro nás je ten pozemek absolutně nevyužitelný. Situace 
trvá už od 90. let, kdy Městská část, resp. původně tam před revolucí sídlil Místní národní 
výbor a dokonce došlo k tomu, že my jsme museli část toho pozemku č. 180 na západním 
cípu dole a část pozemku č. 179 oddělit, protože vlastníci sousedních nemovitostí si 
postavili své nemovitosti, zasáhli do pozemku Městské části, bylo to někdy koncem 90. let, 
my jsme to po předchůdcích zdědili, domáhali jsme se likvidace těch černých staveb, 
nicméně Stavební úřad na to neslyšel a celý ten problém se podařilo vyřešit až v roce 2018, 
kdy jsme nakonec, pod tlakem Stavebního úřadu, byli nuceni oddělit a prodat to těm 
majitelům černých staveb. Pro nás tím, že se zbavíme toho břímě, tak musím říci, že nám to 
pomůže i při tom pokračování v projektu Domova seniorů. Pakliže by nám něco zbylo, a to 
nedokážeme teď predikovat, protože tak, jak došlo k tomu drakonickému nárůstu cen ve 
stavebnictví, tak vůbec nedokážeme říci, jak to celé bude pokračovat a to si myslím, že ví i 
členové Rady. Já bych chtěla poděkovat, moc nám pomohlo teď, že se nám podařilo získat 
jednak tu půjčku a jednak částečně i dotace na dofinancování těch projektů ke školství, 
protože to byl také náš velký problém, který se tímto podařilo vyřešit a můžeme ty dluhy 
zaplatit. To je asi za Městskou část vše. Jsem připravená na dotazy. Jinak kdyby měl někdo 
pochybnosti, zvu Vás na exkurzi, můžeme se tam projít. Uvidíte, jak ten pozemek vypadá i 
jakou hodnotu má ta stavba“.  
 P. Zeman – místopředseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vyjádřil stanovisko 
klubu k předloženému materiálu, na což reagovala JUDr. Hromasová – starostka MČ 
Praha - Petrovice.  
 RNDr. Plamínková – předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP požádala o úpravu důvodové zprávy materiálu 
v souladu s vyjádřením starostky MČ Praha – Petrovice.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal o vyjádření k textaci důvodové 
zprávy materiálu, na což reagoval radní Chabr s tím, že navrhuje doplnění důvodové 
zprávy o vyjádření starostky MČ Praha – Petrovice týkající se upřesnění, jakým 
způsobem byl realizován prodej.  
 Náměstek primátora Hlubuček požádal předkladatele o upřesnění znění 
návrhu usnesení.   



10 
 

 P. Zeman – místopředseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ požádal o úpravu 
návrhu usnesení v bodu I. 
 Na návrh radního Zábranského, předkladatel – radní Chabr požádal o úpravu 
bodu I. návrhu usnesení tak, že se z tohoto odstavce vypustí text „předem určenému 
zájemci“.  
 Předkladatel – radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP za účelem doplnění důvodové zprávy 
o vyjádření starostky MČ Praha – Petrovice, ve smyslu jakým způsobem došlo k výběru 
daného budoucího kupujícího, na což reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP s tím, 
aby úprava důvodové zprávy proběhla v součinnosti s odborem EVM MHMP, s čímž 
předkladatel – radní Chabr, souhlasil.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal, aby přednesené stanovisko        
JUDr. Hromasové – starostka MČ Praha – Petrovice, bylo uvedeno v zápise, což bylo 
předkladatelem – radním Chabrem, akceptováno.  
 Náměstek primátora Scheinherr navrhl, aby text návrhu usnesení byl ve 
smyslu – Rada hl. m. Prahy nepožaduje projednání daného záměru v Zastupitelstvu hl. m. 
Prahy, s čímž souhlasil i P. Zeman – místopředseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.  
 Závěrem, před přerušením projednávání materiálu, se vyjádřili náměstek 
primátora Vyhnánek, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti. 
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 
 
 
 
 

14.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemků hlavního města Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území pro Nový Veleslavín, a.s. 
 

TISK R-41677 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 

PŘIZVANÍ: Mgr. Šlesingerová – EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2792 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zahájil v 11:03 
hodin I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.  

 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.  
 
 
 

15.  radní Chabr 

 
k určení auditora společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
 

TISK R-42181  Doba projednávání:  11:03 – 11:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Prof. Ing. Mgr. M. Dlouhý, Dr., MSc. – předseda představenstva Pražská 
plynárenská Holding a.s. prostřednictvím videokonference  
V. Mahrik – místopředseda dozorčí rady Pražská plynárenská Holding a.s. 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2793 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. zakončil            
I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:04 hodin. 
 
 
 
 



12 
 

 

 
16.  radní Johnová 

 
k návrhu na změnu názvu a úpravu celkových nákladů investiční akce č. 45289 
"Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a projekty" 
 
TISK R-41529 Doba projednávání:  11:05 – 11:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2794 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP se krátce 
vyjádřila k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

17.  radní Johnová 
 
k záměru vytvoření nových kapacit sociálních služeb komunitního typu na území HMP 
 
TISK R-42150 Doba projednávání:  11:07 – 11:09 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2795 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobněji předkladatelka – 
radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0582 organizaci Středisko prevence a léčby drogových závislostí 
- DROP IN, o.p.s. 
 
TISK R-42163 Doba projednávání:  11:10 – 11:12 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2796 
  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

19.  radní Šimral 

 
k návrhu na zrušení veřejné zakázky Zajištění inženýrských činností - projekčních prací na 
akci „ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská“ 
 

TISK R-42155 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2797 

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

 
k návrhu Memoranda o spolupráci a porozumění v oblasti začleňování mladých lidí s 
odlišným mateřským jazykem do středního vzdělávání 
 

TISK R-42248 Doba projednávání:  11:15 – 11:16 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2798 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  

Předsedající - I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
konstatoval omluvu radní Kordové Marvanové z nepřítomnosti na zbývající části 
dnešního jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

21.  radní Šimral 

 
k návrhu na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
TISK R-42266 Doba projednávání:  11:17 – 11:18 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2799 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Šimral 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální 
dotace v oblasti sportu spolku MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s. 
 

TISK R-41905 Doba projednávání:  11:19 – 11:20 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2800 

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

23.  ředitel MHMP  

 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-42334 Doba projednávání:  11:21 – 11:24 

PŘIZVANÍ: JUDr. Chroumalová – PER MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2801 
 
 Předložený materiál uvedl podrobněji předkladatel – Ing. Kubelka, Ph.D. – 
ředitel MHMP.  
 Ing. Prokop – předseda klubu ZHMP ANO 2011 se vyjádřil k předloženému 
materiálu a vznesl následující dotaz a zároveň požádal, aby tento dotaz včetně odpovědi 
na něj, byly uvedeny v zápise: „Chci se zeptat, zda máte nějaké právní stanovisko k tomu, 
jestli to je v pořádku a jestli to není žalovatelné?“ 
Na dotaz Ing. Prokopa – předsedy klubu ZHMP ANO 2011 odpovídal Ing. Kubelka, Ph.D. – 
ředitel MHMP, který uvedl: „Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě tyto varianty byly 
prověřovány. V tuto chvíli musím jen podotknout co už je i v důvodové zprávě zmíněno. 
V době, kdy došlo k rozdělení, zhruba dva roky zpátky, na dva odbory, které v tuto chvíli 
vlastně budou procházet tímto tiskem další transformací, tak se stalo mnoho změn v rámci 
činností jednotlivých odborů. Tak jak je tam popsáno, např. Smart City problematika přešla 
pod odbor projektového řízení a podobně. Tím pádem vlastně v tuto chvíli se nehovoří 
reálně o pozůstatku těch dvou odborů, které byly rozděleny tou organizační změnou 
zhruba dva roky zpátky. Děkuji.“ 
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 Radní Chabr reagoval na vyjádření Ing. Prokopa – předsedy klubu ZHMP ANO 
2011. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

13.  radní Chabr 
 
k oznámení záměru městské části Praha - Petrovice na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské části Praha - Petrovice, stavby č. pop. 51 s 
pozemky v k.ú. Petrovice, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 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-42194 Doba projednávání:  11:25 – 11:31 

PŘIZVANÍ: Mgr. Šlesingerová – EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Hromasová – starostka MČ Praha – Petrovice prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2802 

  
 Předkladatel – radní Chabr přečetl došlé vyjádření starostky MČ Praha – 
Petrovice, které bude doplněno do důvodové zprávy předloženého materiálu, ve znění: 
„MČ Praha – Petrovice zveřejnila dne 02.07.2021 pod číslem evidenčním PP 01/21 
oznámení  ve smyslu § 36 odst. 1 zák. č. 131 Sb. o hl. m. Praze prodat pozemky parc. č. 180 o 
celkové výměře 733 m2, parc. č. 179/1 o celkové výměře 691 m2 a parc. č. 178 o celkové 
výměře 849 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 51 vše v k.ú Petrovice, obec 
Praha. Na toto oznámení o záměru prodeje nemovitostí obdržela MČ nabídku od zájemce 
SHKB SEVELOPMENT a.s., a to za cenu 22 650 000 Kč.“  
 Předkladatel – radní Chabr dále uvedl, že i na základě předchozí diskuse, 
navrhuje text usnesení ve smyslu – Rada hl.m. Prahy nepožaduje projednání daného 
záměru v orgánech Zastupitelstva hl.m. Prahy.  
 Ing. Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP potvrdil zapracování výše uvedených 
úprav do předloženého materiálu a konstatoval, že došlé e-mailové vyjádření starostky 
MČ Praha – Petrovice bude připojeno jako nová příloha důvodové zprávy materiálu.  
 Radní Zábranský vyjádřil stanovisko k předloženému materiálu, k čemuž se 
připojil i radní Šimral.  
 Radní Chabr požádal, aby do důvodové zprávy byla doplněna další věta ve 
znění: „Starostka MČ Praha – Petrovice avizuje, že s ohledem na hospodaření MČ a 
rozběhnuté investiční činnosti může být výtěžek z prodeje nemovitostí použit i právě na 
tyto účely, a to zejména na rekonstrukci domova seniorů“. 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
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24.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-42404 Doba projednávání:  11:32 – 11:33 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2803 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
Bod č. 25 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 42 schváleného programu 
(11:34 – 11:35) 
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, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová) 
 
 
1. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 25.10.2021 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy 
za účelem financování projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2021 a 
za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2021 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-42244 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2804 
 
2. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42287 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2805 
 
3. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-41885 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2806 
 
 



18 
 

4. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 03 - Doprava 
− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42278 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2807 
 
5. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce č. 0040774 - Areál Výstaviště 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42144 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2808 
 
6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním projektu z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42332 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2809 
   
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 účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 5 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42306 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2810 
 
8. 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-42308 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2811 
 
9. 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 HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42305 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2812 
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10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o investiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu 
životní prostředí 2014 - 2020 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42302 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2813 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 11 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42299 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2814 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí 
v souvislosti s financováním projektu z Národního programu Životní prostředí - NIV 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41916 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2815 
   
13. k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42279 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2816 
 
14. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků od 
MČ Praha 17 do státního rozpočtu 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42282 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2817 
 
15. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí č. 
96/21, umístěného na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-41927 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2818 
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16. k návrhu na bezúplatné nabytí 10 ks přeložených sloupů veřejného osvětlení, 1 ks 
nového sloupu veřejného osvětlení doplněného v rámci přeložky a vyměněného a 
přeloženého kabelového vedení v k. ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice 
Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-42071 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2819 
 
17. k účasti stálého hosta na jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro protidrogovou politiku 

− radní Johnová 
− TISK R-42265 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2820 
 
18. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-41748 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2821 
   
19. k návrhu na personální změnu v Komisi Rady hl.m. Prahy pro dostupné družstevní 
bydlení v Praze 

− radní Kordová Marvanová 
− TISK R-42366 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2822 
 
20. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2021, k návrhu na 
odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 

− radní Šimral 
− TISK R-42174 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2823 
 
21. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby Gymnázium KUDYKAMPUS 
s.r.o., se sídlem Huťská 126, 272 01 Kladno, do rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42217 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2824 
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22. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby MICHAEL - Střední 
škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., se sídlem Machkova 1646/1, 
149 00 Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42154 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2825 
 
23. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby EDUCAnet - 
gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., se sídlem Roztylská 
1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42109 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2826 
 
24. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Pražské humanitní 
gymnázium, školská právnická osoba, se sídlem Svatoslavova 333/4, 140 00 Praha 4 - 
Nusle, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42127 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2827 
   
25. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu školské právnické osoby Základní škola a 
Gymnázium Leonardo da Vinci Academy, se sídlem Praha 1, Na Perštýně 342/1, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2828 
 
26. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Základní škola 
německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., se sídlem Střížkovská 
32/27, Střížkov, 180 00 Praha 8, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2829 
 
27. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby Soukromé gymnázium Open 
mind s.r.o., se sídlem Praha 5, V zářezu 902/4, PSČ 158 00, do rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-41861 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2830 
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28. k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické osoby Heřmánek 
Praha, základní škola a gymnázium, se sídlem Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 
8, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42075 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2831 
 
29. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 9, Chodovická 
2250, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42151 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2832 
 
30. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola podnikání a 
gastronomie, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Praha 9, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42145 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2833 
   
31. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola automobilní a 
informatiky v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42032 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2834 
 
32. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42017 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2835 
 
33. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín 

− radní Šimral 
− TISK R-41844 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2836 
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34. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v roce 2021 
− radní Třeštíková 
− TISK R-40238 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2837 
 
35. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42259 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2838 
   
36. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2839 
 
37. 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 a s bývalými nájemci bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42085 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2840 
 
38. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42319 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2841 
   
39. k návrhu na pronájem užívaných bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42322 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2842 
   
40. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP  
− TISK R-42045 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2843 
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41. k návrhu na rozpracování usnesení 31. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 11. 11. 
2021 a 12. 11. 2021 

− ředitel MHMP  
− TISK R-42356 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2844 
 
42. ke zrušení 20. reprezentačního plesu hl.m. Prahy a Obecního domu 

− radní Třeštíková  
− TISK R-42402 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2845 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 26 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:36-11:53 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly 
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 

- v rámci bodu „Různé“ vystoupil primátor hl. m. Prahy s tím, že i v návaznosti na 
diskusi na Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021, proběhne s gesčně 
příslušnými radními HMP ještě další debata na téma zimní údržby komunikací 
v hl. m. Praze, na což reagoval náměstek primátora Hlubuček, náměstek 
primátora Scheinherr 

- v rámci bodu „Různé“ vystoupil náměstek primátora Vyhnánek k situaci týkající 
se hromadných žádostí o informace adresované Krajským hygienickým stanicím, 
na což reagoval primátor hl. m. Prahy, radní Johnová, náměstek primátora 
Hlubuček, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, Ing. Paneš, Ph.D. 
– ředitel ROZ MHMP  
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci T. Slámy vznesenou při 
zasedání ZHMP dne 14. 10. 2021 ve věci „V rámci přihlášení města 
k environmentální odpovědnosti, jaká opatření město chystá týkající se materiálů 
užitých ve veřejných budovách, existuje jejich klasifikace dle dopadu na zdraví a 
životní prostředí?“ 

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání D. Křivánka, předseda 
POHO PRAHA z.s., ve věci Žádosti o reakci týkající se změn ve veřejném prostoru 

3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání J. Severáka ve věci Stavu 
dopravy v Praze  

4. s přehledem, vypracovaným odborem LEG MHMP, přijatých usnesení Vlády ČR         
č. 821 – 995/2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding 
a.s. za III. čtvrtletí 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Chabr 
− TISK R-42307 
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36. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. 
Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:54 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2781 až č. 2845 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: 22. 11. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.v.r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


