Zápis
z 28. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 13. září 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Petr Hlaváček
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu)
na úvod jednání - I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch.
na úvod jednání - radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr
radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček
radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
Daniela Krausová

28. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:08 hodin primátor hl. m.
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
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
(10:09 – 10:10)
Schválení zápisu z 26. jednání Rady HMP ze dne 30. 8. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora Hlaváček, radní
Chabr, radní Šimral)
Schválení zápisu z 27. jednání Rady HMP ze dne 6. 9. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora Hlaváček, radní
Chabr, radní Šimral)
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům
- radní Zábranský
- TISK R-41725
- zařazeno jako bod č. 21
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-41725 do
operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Chabr,
radní Šimral – přijato.
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval členy Rady HMP o omluvě Ing. Kubelky,
Ph.D. – ředitele MHMP z nepřítomnosti na dnešním jednání Rady HMP s tím, že ho bude
zastupovat JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP.
Schválení programu 28. jednání Rady HMP
Program 28. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Šimral)

2.

primátor hl. m. Prahy

k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Centrální správa a zabezpečení mobilních zařízení“
TISK R-40870
PŘIZVANÍ:
videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:11 – 10:23
Bc. Tobiáš – INI MHMP prostřednictvím
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
1
1
2215

Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že je přítomen jako přizvaný
Bc. Tobiáš – INI MHMP, který na dnešním jednání Rady HMP zastupuje omluveného
Mgr. Károlyho – ředitele INI MHMP.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k předpokládaným finančním
nákladům veřejné zakázky, na který odpovídali primátor hl. m. Prahy a Bc. Tobiáš – INI
MHMP.
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na náměstka primátora Vyhnánka, zda
požaduje přerušení projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady
HMP, na což reagoval náměstek primátora Vyhnánek tak, že toto není třeba.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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3.

primátor hl. m. Prahy

k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění
podpory a údržby informačního systému pro správu bytového fondu a související služby
prováděné mandatáři MHMP" formou jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst.
3 písm. b) a c) ZZVZ
TISK R-41332
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:24 – 10:30
Ing. Horská – IAP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
1
1
1
2216

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.
m. Prahy.

Ing. Horská – IAP MHMP sdělila, že na dnešním jednání Rady HMP zastupuje
nepřítomného Ing. Krcha – ředitele IAP MHMP.
Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz týkající se druhu zadávacího řízení,
na který odpovídali: Ing. Horská – IAP MHMP, předkladatel, Mgr. Dufková – ředitelka
VEZ MHMP, radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
4.

primátor hl. m. Prahy

k zajištění podpory vítězných týmů projektu #NAKOPNIPRAHU 2
TISK R-41069
Doba projednávání:
10:31 – 10:32
PŘIZVANÍ:
Ing. Horská – IAP MHMP
prostřednictvím videokonference
I. Seigertschmidová – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2217
Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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5.

primátor hl. m. Prahy

k záměru prezentace HMP na mezinárodním odborném veletrhu MIPIM 2022
TISK R-41234
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
m. Prahy.

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

10:33 – 10:34
10
0
0
1
2218

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl.

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na chybějící termín v rámci
bodu III.2.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím,
že v tomto bodě bude uveden termín – 18. 3. 2022.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

6.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 07 – Bezpečnost
TISK R-37690
Doba projednávání:
10:35 – 10:37
PŘIZVANÍ:
JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2219
Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz týkající se
technické specifikace předmětné investiční akce, na který odpovídal předkladatel.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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7.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění "Provozování
sběrného dvora hlavního města Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8 v
období 01. 01. - 31. 12. 2022"
TISK R-41157
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:38 – 10:39
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
2220

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

8.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění "Provozování
sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice" a úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy, v kapitole 02 v roce 2021
TISK R-41158
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:40 – 10:41
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
2221

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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9.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění "Provozování
sběrného dvora hlavního města Prahy Generála Šišky na území městské části Praha 12"
TISK R-41159
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:42 – 10:43
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
2222

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

10.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru investičního odboru MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 08268
Rokytka – rozvoj území, etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská"
TISK R-37638
Doba projednávání:
10:44 – 10:45
PŘIZVANÍ:
Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP
prostřednictvím videokonference
Ing. Freimann – INV MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2223
Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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11.

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku a o
vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky "Stavba č. 44592 Parkovací dům
Petržílkova; stavební práce"
TISK R-41399
Doba projednávání:
10:46 – 10:48
PŘIZVANÍ:
Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP
prostřednictvím videokonference
Ing. Freimann - INV MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2224
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP sdělil, že v budoucnu
dojde ke změně názvu předmětné investiční akce, což potvrdil předkladatel.
J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP dal do úvahy přejmenování předmětné akce již v rámci
předloženého materiálu, k čemuž se předkladatel nevyjádřil.
Navržené usnesení bylo schváleno.

Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že radní Chabr, jako v pořadí následující předkladatel
materiálů, má technické problémy s videokonferenčním připojením.
Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh na přeřazení materiálů radního Chabra
na závěr projednání Rady HMP s tím, že budou nyní následovat materiály radní Johnové
a nechal o tomto procedurálním návrhu hlasovat – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval 2, nepřítomen 1 – radní Šimral – přijato.
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12.

radní Johnová

k návrhu na vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022
TISK R-41240
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

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

PŘIJATO

10:49 – 10:50
10
0
0
1
2225

Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová a upozornila na
již provedené úpravy materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.

13.

radní Johnová

k návrhu přípravy a vyhlášení architektonicko-urbanistické otevřené projektové soutěže k
pietní úpravě národní kulturní památky "Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm
popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje"
TISK R-40955
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO
Johnová.

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

10:51 – 10:54
10
0
0
1
2226

S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní

Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vznesla
dotaz na finanční alokaci a zároveň nominovala do budoucí příslušné Komise Martina
Ardena. Na dotaz Mgr. Horákové odpovídala předkladatelka, která zároveň vzala na
vědomí nominanta.
P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou
péči ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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14.

radní Johnová

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022 Doplňková síť
TISK R-40799
Doba projednávání:
10:55 – 10:56
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2227
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.
Navržené usnesení bylo schváleno.

15.

radní Johnová

k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2022
TISK R-41517
Doba projednávání:
10:57 – 10:58
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2228
S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Johnová a upozornila na již provedenou úpravu materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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16.

radní Třeštíková

ke schválení dohod o narovnání ke stavbě č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace
TISK R-40347
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:59 – 11:00
Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
2
1
2229

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

17.

radní Třeštíková

k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021
TISK R-41434
Doba projednávání:
11:01 – 11:04
PŘIZVANÍ:
MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Šimral
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
2230
S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Třeštíková, která zároveň přednesla svůj pozměňovací návrh tak, aby byla Radou HMP
poskytnuta dotace ve výši 170.000 Kč na projekt s názvem: „MIMRAJ“, Žadatel: spolek
GNAT, Bubenečská 309/6, 160 00 Praha 6, IČO: 08968501; resp. přeřazení této akce
z přílohy č. 2 k návrhu usnesení (žádost k nevyhovění) do přílohy č. 1 k návrhu usnesení
(poskytnutí dotace).
J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu předkladatelky.
Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu schváleno.
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18.

ředitel MHMP v zastoupení JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce
průřezových činností MHMP

k záměru odboru OVO MHMP na realizaci veřejné zakázky "Výměna zvukového a
hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále zastupitelstva"
TISK R-41518
PŘIZVANÍ:
PŘERUŠENO

Doba projednávání:
11:05 – 11:13
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP

Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – JUDr. Havel, Ph.D. –
pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP.
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotazy k předloženému materiálu, na které
odpovídal podrobně Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP.
Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k materiálu, na což reagoval
primátor hl. m. Prahy a dal do úvahy přerušení projednávání materiálu.
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu
se vyjádřil a podpořil návrh na přerušení projednávání předloženého materiálu za
účelem další diskuse.
JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP,
jako zástupce předkladatele, uvedl, že přerušuje projednávání předloženého materiálu.
PŘERUŠENO

19.

radní Chabr

k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. Smíchov
TISK R-40670
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:14 – 11:40
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
2231

Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr.
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP doplnil informace k předloženému materiálu.
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil k materiálu a požádal o
jeho další úpravu ve smyslu stanoviska IPR HMP, na což reagoval předkladatel.
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu
se vyjádřil k materiálu.
Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k materiálu a vznesla dotazy k obsahu
materiálu, na které odpovídala JUDr. Čermáková – HOM MHMP.
Předkladatel – radní Chabr dal k diskusi úpravu formulace návrhu usnesení.
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Radní Kordová Marvanová navrhla úpravu návrhu usnesení ve smyslu: Rada
hl. m. Prahy nesouhlasí s vypořádáním ve formě finančního vyrovnání kompletního
převedení pozemků na spoluvlastníka.
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti navrhl úpravu návrhu usnesení ve
smyslu, aby HMP usilovalo o nabytí předmětných pozemků do svého výlučného
vlastnictví.
Předkladatel - radní Chabr se ztotožnil s formulací návrhu usnesení od radní
Kordové Marvanové tak, že bod I. bude ve smyslu: Rada hl. m. Prahy nesouhlasí………
Primátor hl. m. Prahy dal do úvahy přerušení projednávání předloženého
materiálu za účelem jeho dalších úprav, na což reagoval předkladatel s tím, aby se o
předloženém materiálu dnes hlasovalo.
Na žádost předkladatele, JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP naformuloval
možné znění bodu II. návrhu usnesení ve smyslu: Rada hl. m. prahy ukládá HOM MHMP
zajistit komunikaci s Obvodním soudem pro Prahu 5 dle bodu I. tohoto usnesení a následně
připravit návrh dalšího postupu Rady HMP; Rada hl. m. Prahy ukládá radnímu Chabrovi
předložit Radě HMP návrh postupu dle bodu II.1. tohoto usnesení. V souvislosti s touto
úpravou dojde k odstranění původního bodu II. návrhu usnesením, kterým Rada hl. m.
Prahy ukládala radnímu Chabrovi předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu HMP.
Radní Chabr jako předkladatel se ztotožnil s formulací návrhu usnesení od
JUDr. Havla, Ph.D – ředitele LEG MHMP. Radní Kordová Marvanová vyjádřila též souhlas
s takto formulovaným zněním návrhu usnesení.
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP požádal o doplnění termínů v rámci
bodu II. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Chabr s tím, že u bodu
II.1.1. návrhu usnesení bude doplněn kontrolní termín: 27. 9. 2021, u bodu II.2.1. návrhu
usnesení bude doplněn kontrolní termín: 31. 10. 2021.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
20.

radní Chabr

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a kap. 08 HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021
TISK R-41124
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:41 – 11:59
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Šimral
USNESENÍ ČÍSLO
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S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.
Radní Zábranský sdělil své připomínky k předloženému materiálu a navrhl
úpravu zdroje financí na akci s názvem „Opravy bytového fondu“.
Náměstek primátora Vyhnánek, v reakci na vyjádření radního Zábranského,
dal do úvahy vyjmutí části týkající se Fondu rozvoje dostupného bydlení z předloženého
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materiálu a zahrnout toto do samostatného materiálu předloženého na příštím jednání
Rady HMP.
Následovala diskuse k úpravám materiálu, do které se zapojili: radní
Zábranský, předkladatel, Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP, Ing. Rak – ředitel HOM
MHMP.
Na základě předchozí diskuse radní Zábranský navrhl úpravu přílohy č. 1
k návrhu usnesení – tabulka s názvem „I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 –
financování (strana MD)“ – Účel/Název akce „Použití fondu rozvoje dostupného bydlení na
území hl. m. Prahy“, tak, aby došlo k úpravě částky na 20 000,00 (v tis. Kč). Dále navrhl
úpravu v rámci stejné přílohy k návrhu usnesení – tabulka s názvem „II. Úprava rozpočtu
výdajů včetně tř. 8 – financování (strana DAL)“ – Účel/Název akce „výdaje mimo oblast
veřejného osvětlení“, tak aby došlo k úpravě částky taktéž na 20 000,00 (v tis. Kč).
S výše navrženou úpravou radního Zábranského, se předkladatel – radní
Chabr ztotožnil.
Radní Johnová vznesla žádost týkající se interního připomínkového řízení
materiálu.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.

21.

ředitel MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-41751
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

Navržené usnesení bylo schváleno.
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12:00 – 12:01
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Bod č. 22
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 21 schváleného programu
(12:02 – 12:04)
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se interního připomínkového řízení materiálu
R-41652 s názvem „k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové
organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2021 v kap. 01 Rozvoj obce“, na
který reagoval náměstek primátora Vyhnánek ve smyslu, že tento materiál s ním byl
projednán.
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 Šimral - přijato)
1. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2021 v kap. 01 Rozvoj obce
− I. náměstek primátora Hlaváček
− TISK R-41652
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2234
2. k výpovědi pachtovních smluv uzavřených za účelem zajištění zemědělské výroby
− náměstek primátora Hlubuček
− TISK R-41462
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2235
3. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene
− náměstek primátora Scheinherr
− TISK R-41320
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2236
4. k návrhu na uzavření smlouvy o závazku plnění podmínek pro poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
− náměstek primátora Scheinherr
− TISK R-41453
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2237
5. k návrhu na odpis pohledávky hl. m. Prahy
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41042

Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2238
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6. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva
průmyslu a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie "EFEKT II"
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41538
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2239
7. 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-41599
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2240
8. 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 určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 3
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41608
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2241
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním
projektů z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 4
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41609
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2242
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na realizaci projektu z
programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2021
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41639
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2243
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41650
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2244
12. 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-41672
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2245
13. 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 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Ďáblice
− náměstek primátora Vyhnánek
− TISK R-41680
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2246
14. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Domov se zvláštním režimem Terezín v roce 2021
− radní Johnová
− TISK R-41274
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2247
15. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí v rámci ZDR MHMP
− radní Johnová
− TISK R-41511
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2248
16. k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 2, Botičská
1
− radní Šimral
− TISK R-41520
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2249
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17. k personálním změnám v Komisi Rady hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu
− radní Šimral
− TISK R-41736
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2250
18. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci projektu inovačního
partnerství č. CZ.07.1.02/0.0./0.0.19_080 0002048
− radní Třeštíková
− TISK R-41473
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2251
19. k návrhu na schválení pronájmu bytu hl. m. Prahy
− radní Zábranský
− TISK R-41362
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2252
20. k návrhu na rozpracování usnesení 29. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 9. 9.
2021
− ředitel MHMP
− TISK R-41714
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2253
21. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům
− radní Zábranský
− TISK R-41725
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2254
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Bod č. 23
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
12:05-12:06
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní.
-

Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání J. Souška, předsedy Sdružení
českých firem venkovní reklamy, na podání ve věci Výzvy k diskusi o regulaci
venkovní reklamy v hl. m. Praze
2. s odpovědí radní Třeštíkové na podání M. Pavelky ve věci Stížnosti na hlučné
hudební produkce v Praze
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28. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:07 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 2215 až č. 2254 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: 20. 9. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

Ing. Petr Hlubuček, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Mgr. Milena Johnová, v. r.
radní hl. m. Prahy
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