Zápis
z 11. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 22. března 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu)
na část jednání - radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová
radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

11. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 hodin primátor hl. m.
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl
nahrazen reportem z videokonferenčního systému.
1. Organizační záležitosti
(10:06 – 10:12)
Schválení zápisu z 9. jednání Rady HMP ze dne 8. 3. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nehlasoval 1)
Schválení zápisu z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 12. 3. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nehlasoval 1)
Radní Johnová omluvila svou nepřítomnost na dnešním jednání Rady HMP od 11:00
hodin a zároveň požádala o předřazení materiálu R-39577 k rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Zdravotnická záchranná služba ul. 28 pluku
Praha - zajištění činností pro výstavbu“ v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ
na začátek dnešního projednání Rady HMP za bod primátora hl. m. Prahy.
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o předřazení materiálu R-39577 – pro hlasovalo
10, nehlasoval 1 – přijato. Zařazeno jako bod č. 3.

1

Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu na přiznání mimořádné odměny pověřenému řízením příspěvkové organizace
Pražská informační služba
- radní Třeštíková
- TISK R-39942
- zařazeno jako bod č. 20
k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021
- radní Třeštíková
- TISK R-39899
- zařazeno jako bod č. 21
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-39942
a R-39899 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.

Materiály stažené z projednání Rady HMP
Radní Chabr uvedl, že na žádost V. Mahrika – předseda klubu ZHMP Piráti, stahuje
z dnešního projednání materiál R-39710 za účelem další diskuse.
k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hlavního města Prahy pro
výpočet koeficientů míry využití území pro Roztyly Plaza, a.s.
- radní Chabr
- TISK R-39710
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 Městská infrastruktura a kap. 07 – Bezpečnost
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-39824
- zařazeno jako bod č. 44
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-39824 do
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.

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

primátor hl. m. Prahy

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2844 ze dne 14.12.2020 k záměru odboru informatických
aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rámcová dohoda na zpracovatele funkčních
zadání, systémového integrátora, quality assurance pro integraci dalších IS na IP“
TISK R-39393
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:13 – 10:14
Ing. Krch – ředitel IAP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
575

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

3.

radní Johnová

k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Zdravotnická
záchranná služba ul. 28 pluku Praha - zajištění činností pro výstavbu“ v souladu s § 127
odst. 2 písm. d) ZZVZ
TISK R-39577
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:15 – 10:16
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
0
576

Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.
Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu, na což krátce
reagovala radní Johnová.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4.

I. náměstek primátora Hlaváček

ke Studii Povltavské promenády
TISK R-38222
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:17 – 10:19
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
577

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlaváček.
Náměstek primátora Scheinherr se vyjádřil k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.

5.

I. náměstek primátora Hlaváček

ke schválení zadání Mezinárodní urbanistické soutěže Florenc 21
TISK R-39777
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:20 – 10:32
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
578

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.
P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou
péči ZHMP podrobně okomentoval předložený materiál.
Náměstek primátora Hlaváček požádal, aby Petr Návrat, který se podílel na
přípravě zadání soutěže, podal doplňující informace k materiálu, na což reagoval P.
Návrat.
RNDr. Plamínková – předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou
vybavenost a životní prostředí ZHMP se vyjádřila k předloženému materiálu.
Primátor hl. m. prahy vznesl dotaz týkající se odkazu na důvodovou zprávu
v rámci bodu I.2. návrhu usnesení, na což reagoval JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr

ke koncepčnímu zadání Křížovnická - Smetanovo nábřeží - Masarykovo nábřeží
TISK R-39908
Doba projednávání:
10:33 – 11:08
PŘIZVANÍ:
Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1
prostřednictvím videokonference
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
579
S předloženým materiálem Radu HMP seznámili podrobně předkladatelé –
náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr.
Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 se vyjádřil k předloženému materiálu.
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro
Prahu přednesl stanovisko klubu a vyjádření ke zbytné tranzitní automobilové dopravě
s tím, aby se vedla další diskuse o tom, co se týká zbytného tranzitu a komu se průjezd
centrem Prahy omezí.
Náměstek primátora Scheinnherr reagoval na vyjádření JUDr. Pospíšila předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu.
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl prosbu na
Ing. Hejmu – starosta MČ Praha 1.
Náměstek primátora Hlaváček doplnil další informace k materiálu.
Mgr. Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS navrhl předkladatelům
doplnění návrhu usnesení v bodě III.1.1. o informování starostů městských částí Praha 1,
Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, jelikož se jich materiál také týká. Dále požádal
předkladatele – náměstka primátora Scheinherra, aby materiál byl předložen Výboru
pro dopravu ZHMP a zároveň jako informace pro ZHMP.
J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a
zahraniční vztahy ZHMP reagoval na vystoupení Mgr. J. Čižinského – předseda klubu
ZHMP PRAHA SOBĚ.
Předkladatel - náměstek primátora Scheinherr se ztotožnil s návrhy
Mgr. Portlíka – místopředseda klubu ZHMP ODS na úpravu usnesení, tak že do bodu
III.1.1. bude doplněno – informovat starosty městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 5,
Praha 6, Praha 7, Výbor pro dopravu ZHMP a Zastupitelstvo hl.m. Prahy……………a finálním
návrhu dopravního řešení. Termín 31. 5. 2021, s čímž předkladatel - náměstek primátora
Hlaváček souhlasil.
JUDr. Pospíšil - předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro
Prahu souhlasil s návrhem Mgr. Portlíka – místopředseda klubu ZHMP ODS, v souvislosti
s informováním dotčených městských částí.
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila k úpravě
návrhu usnesení, na což reagoval Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na absenci odkazu na přílohu č. 3
k usnesení, na což reagoval náměstek primátora Scheinherr a požádal o doplnění textace
do bodu IV.1.3. návrhu usnesení - ………………………dle přílohy č. 1 a č. 3 tohoto usnesení.
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Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 se závěrem vyjádřil k předloženému
materiálu.

JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro
Prahu zdůraznil důležitost shody s klíčovými městskými částmi.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
7.

I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na prodloužení pilotního projektu Mikro depa Florenc na dobu neurčitou
TISK R-39643
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

11:09 – 11:17
10
0
0
1
580

Předložený materiál uvedli podrobně předkladatelé – náměstek primátora
Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr.
Radní Chabr se krátce vyjádřil k dalším případným vhodným lokalitám pro
umístění depa, na což reagoval náměstek primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8.

I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský

k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 45708 Černý
Most II – objekty O a P; zhotovitel" a k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu
hl. m. Prahy ke schválení budoucí originární nabytí vlastnického práva k nemovitostem do
majetku hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky
TISK R-38615
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

11:18 – 11:22
9
0
0
1
1
581

S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek
primátora Hlaváček, radní Zábranský.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termíny v návrhu
usnesení, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček s tím, že termín v rámci bodů
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IV.1.1., IV.1.2. bude 22. 4. 2021, v bodě IV.1.3. bude termín 30. 8. 2021, v rámci bodu
IV.2.1. bude termín 1. 5. 2021.
Radní Zábranský zdůvodnil spolupředkládání předloženého materiálu a dal
do úvahy náměstkovi primátora Hlaváčkovi předklad tohoto materiálu na zasedání
ZHMP, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček s tím, že materiál na zasedání
ZHMP předloží. S tímto souvisí úprava návrhu usnesení v bodě IV.1.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
9.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru investičního MHMP na služby veřejné zakázky "Stavba č. 40019
Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 napojení na ČOV Uhříněves"
TISK R-39317
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

11:23 – 11:24
8
0
0
2
1
582

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

10.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na zakoupení Ultra-nízkoteplotní mrazničky a na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kapitole 07 – bezpečnost
TISK R-39904
Doba projednávání:
11:25 – 11:26
PŘIZVANÍ:
JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Johnová
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
583
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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11.

náměstek primátora Scheinherr

k Dopravnímu plánu hlavního města Prahy na roky 2021 – 2025
TISK R-39278
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:27 – 11:29
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
584

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.
Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP se vyjádřil
k předloženému materiálu.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na absenci termínu v rámci bodu
III.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval náměstek primátora Scheinherr s tím, aby jako
termín bylo uvedeno – průběžně, na což souhlasně reagoval Ing. et Ing. Tomčík – ředitel
ROPID.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.
12.

radní Kordová Marvanová

k návrhu na změny v obsazení správní rady Muzea paměti XX. století, z.ú.
TISK R-39753
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:30 – 11:33
Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
585

S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Kordová Marvanová.
Radní Třeštíková požádala za klub ZHMP PRAHA SOBĚ, aby bylo v materiálu
uvedeno, za koho byli navrhovaní členové správní rady nominováni. Předkladatelka –
radní Kordová Marvanová uvedla, že do důvodové zprávy bude doplněno, že František
Stárek je navrhován za klub ZHMP ODS, Tomáš Jirsa je navržen za klub ZHMP PRAHA
SOBĚ a Petr Koura je navržen na základě doporučení ředitele Muzea Paměti XX. století,
z.ú.
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila
k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
8

13.

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství,
mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy
městské části Praha 6 a městské části Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů výuky
českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským jazykem na území hl.m.
Prahy
TISK R-39667
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:34 – 11:35
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
586

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

14.

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí individuální neinvestiční účelové
dotace v oblasti sportu nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - Nadační fond Josefa
Zimovčáka
TISK R-39263
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:36 – 11:38
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
587

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.
Radní Chabr se krátce vyjádřil k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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15.

radní Třeštíková

k návrhu Dotačního systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2022
– 2027
TISK R-39781
Doba projednávání:
11:39 – 11:40
PŘIZVANÍ:
MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Johnová
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
588
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.
Navržené usnesení bylo schváleno.

16.

ředitel MHMP

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
TISK R-39635
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:41 – 11:42
Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
0
2
1
589

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka,
Ph.D. – ředitel MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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17.

ředitel MHMP

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
TISK R-39729
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:43 – 11:44
Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
0
2
1
590

Předložený materiál uvedl předkladatel – Ing. Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.

18.

ředitel MHMP

k záměru odboru školství na realizaci veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru
SML MHMP“
TISK R-39142
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:45 – 11:46
Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Johnová
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
0
2
1
591

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka,
Ph.D. – ředitel MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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19.

ředitel MHMP

k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na období 6. 4.
2021 - 28. 6. 2021
TISK R-39861
Doba projednávání:
11:47 – 11:48
PŘIZVANÍ:
Ing. et Ing. Berková – ředitelka OMM
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Johnová
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
592
Předložený materiál uvedl předkladatel – Ing. Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.

20.

radní Třeštíková

k návrhu na přiznání mimořádné odměny pověřenému řízením příspěvkové organizace
Pražská informační služba
TISK R-39942
Doba projednávání:
11:49 – 11:50
PŘIZVANÍ:
MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Johnová
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
593
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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21.

radní Třeštíková

k návrhu na poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021
TISK R-39899
Doba projednávání:
11:51 – 11:52
PŘIZVANÍ:
MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Johnová
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
594
Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.
Navržené usnesení bylo schváleno.

22.

ředitel MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-39941
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

11:53 – 11:54
10
0
0
1
595

Radní Chabr navrhl, aby podání vyřizoval ve spolupráci s náměstkem
primátora Vyhnánkem, s čímž náměstek primátora Vyhnánek souhlasil.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.
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Bod č. 23
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 44 schváleného programu
(11:55 – 11:56)
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 Johnová - přijato)
1. k revokaci usnesení Rady HMP č. 192 ze dne 31.1.2017 ke jmenování Legal Entity
Appointed Representative pro účely realizace mezinárodních výzkumných a inovačních
projektů financovaných Evropskou komisí
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-39721
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 596
2. k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě
příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2020 a k návrhu na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39685
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 597
3. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 a MČ Praha 7 k podání žádosti o poskytnutí
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39412
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 598
4. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 22 k uzavření dohody s Úřadem práce České
republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39698
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 599
5. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39763
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 600
14

6. k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce
2020 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních
her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39530
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 601
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
projektů z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 3 a MČ Praha 7
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39565
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 602
8. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratky finančních prostředků do
státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV)
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39706
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 603
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na Dotační program na
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských
zařízení jako měkkých cílů
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39793
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 604
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na krytí výdajů na
činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a
krizových situací v roce 2021
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39796
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 605
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
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
investiční a neinvestiční dotace MČ Praha 14
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39822
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 606
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
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 5
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39825
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 607
13. 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 13
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39827
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 608
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na financování ubytovacích zařízení v
souvislosti s pandemií COVID-19 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 1
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39856
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 609
15. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39377
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 610
16. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39378
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 611
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17. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39430
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 612
18. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10
(pozemky v k.ú. Strašnice)
 radní Chabr
 TISK R-37911
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 613
19. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10
(pozemky v k.ú. Záběhlice)
 radní Chabr
 TISK R-39068
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 614
20. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha Lipence a Praha - Šeberov (pozemek v k.ú. Lipence a pozemek v k.ú. Šeberov)
 radní Chabr
 TISK R-39194
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 615
21. 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, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části
Praha 3 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov)
 radní Chabr
 TISK R-39499
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 616
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22. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha na rok 2021 v souvislosti s
pokračujícím výskytem onemocnění COVID-19 v České republice a s humanitárními
opatřeními hl. m. Prahy
 radní Johnová
 TISK R-39509
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 617
23. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Centrum služeb
pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 05 odboru
81 a odboru 82 v roce 2021
 radní Johnová
 TISK R-39773
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 618
24. k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, výzva č. 2
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR
 radní Šimral
 TISK R-39794
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 619
25. k návrhu odpovědi na část stížnosti na Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední
zdravotnickou školu, Praha 1, Alšovo nábřeží 6
 radní Šimral
 TISK R-39755
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 620
26. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademické gymnázium,
škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
 radní Šimral
 TISK R-39491
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 621
27. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola Karla
Herforta, Praha 1, Josefská 4, v rejstříku škol a školských zařízení
 radní Šimral
 TISK R-39837
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 622
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28. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované
hlavním městem Prahou - Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
 radní Šimral
 TISK R-39528
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 623
29. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované
hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
 radní Šimral
 TISK R-39674
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 624
30. k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu o
změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k
31. 1. 2021"
 radní Šimral
 TISK R-39628
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 625
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT
 radní Šimral
 TISK R-39532
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 626
32. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021, v působnosti odboru SML MHMP
 radní Šimral
 TISK R-39695
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 627
33. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Galerie hl. m. Prahy v
roce 2021
 radní Třeštíková
 TISK R-39308
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 628

19

34. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí v kap. 0662 - KUC MHMP v
roce 2021
 radní Třeštíková
 TISK R-39754
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 629
35. k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-39658
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 630
36. k revokaci usnesení Rady HMP č. 1002 ze dne 18.5.2020 k návrhu na uzavření dohody o
splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně
příslušenství se lhůtou splatnosti převyšující 18 měsíců se stávajícím uživatelem bytu hl. m.
Prahy a k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-39694
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 631
37. k návrhu na změnu složení Komise Rady HMP pro fond Rozvoje dostupného bydlení na
území HMP
 radní Zábranský
 TISK R-39889
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 632
38. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-39857
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 633
39. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-39864
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 634
40. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odboru SLU MHMP
realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu v roce 2021
 ředitel MHMP
 TISK R-39420
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 635
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41. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kapitole
09 - Vnitřní správa
 ředitel MHMP
 TISK R-39490
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 636
42. k návrhu na rozpracování usnesení 25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18. 3.
2021
 ředitel MHMP
 TISK R-39898
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 637
43. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních
činností MHMP za období od 10.2.2021 do 16.2.2021
 Ing. Ondráčková
 TISK R-39817
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 638
44. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 -

Městská infrastruktura a kap. 07 – Bezpečnost
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-39824
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 639

Bod č. 24
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
11:57-12:02
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“ primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k namalovaným křížům na
Staroměstském náměstí v souvislosti s akcí na uctění památky osob zemřelých na
onemocnění Covid-19, na což reagovali: náměstek primátora Hlubuček,
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, Mgr. J. Čižinský –
předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ

-

primátor hl. m. Prahy uvedl, že se Rada HMP připojuje k dnešní pietní akci minuta ticha od 12:00 hodin - za osoby, které zemřely na nákazu koronaviru
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s odpovědí radního Chabra na podání Mgr. P. Burzanovského, Ing. J. Hamzy,
Sdružení pražských plavidel z.s., ve věci reakce na věcný záměr nového tržního
řádu, návrhy variant k projednání
2. s elektronickým podáním K. Polydorové, Ing. M. Heriana, Mgr. J. Benedy, za
zastupitele MČ Praha 20, Společně pro Počernice, ve věci žádosti o neschválení
dalších zastavitelných ploch na k.ú. Horních Počernic ve věci podaných žádostí o
změnu ÚP od roku 2019
3. s elektronickým podáním Mgr. P. Čižinského a dalších, ve věci Zastavte bagrování
parku u Novotného lávky
4. s elektronickým podáním Z. Bergmana, převozník pražský, týkající se vyjádření
k záměru zřízení nového přístaviště u vysoké nábřežní zdi Alšova nábřeží
5. s podáním od rodiny Kolluchových – občané Prahy 1, ve věci likvidace zeleně
v centru Prahy u Novotného lávky
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11. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:03 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 575 až č. 639 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: 29. 3. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.
radní hl. m. Prahy

MgA. Hana Třeštíková, v. r.
radní hl. m. Prahy
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Doplnění k zápisu z 11. jednání Rady HMP ze dne 22. 3. 2021 – vyjádření Ing. Hejmy – starosty MČ
Praha 1 v rámci rozpravy k bodu č. 6 zápisu, materiál R-39908 ke koncepčnímu zadání Křižovnická Smetanovo nábřeží - Masarykovo nábřeží
Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1:
(vyjádření na začátku rozpravy po úvodním slovu předkladatelů)
„Jsem rád, že naplňujeme, co jsme se domluvili, že tisk, jak je předkládán dnes na Radě, splňuje, co
jsme požadovali, že jsme se obecně shodli na tom, že chceme vytvořit jak říkáme „krásno“ tzn. že
vytvoříme finální design revitalizace celého toho veřejného prostoru – komplet celého nábřeží včetně
souvisejících projektů, včetně Anenského trojúhelníků a dalších a že zároveň jsme se shodli na tom, že
všichni chceme omezit zbytnou tranzitní dopravu, což je naprosto v pořádku a i ten systém snímání
registračních značek je dobrý pro to, že se dá pružně nastavovat tak, jak se domluví všichni, kteří budou
konzumovat ten systém, tzn. hlavní město Praha, dotčené městské části a dá se vlastně upravovat tak,
aby skutečně se dobře zvážilo, kdo může a kdo nemůže do té lokality vjet. Všichni jsme si potvrdili, že
primární zájem je, aby aplikace jako Waze a ostatní, tak odklonily projíždějící z jihu na sever a obráceně
od tohoto nábřeží, že nechce nikdo komplikovat život Pražanům, aby se neuváženě zamezoval vjezd
těm, kteří bydlí v lokalitě nebo mají oprávněný důvod do té lokality vjet. Potvrzuji dohodu, že
podporujeme koncept revitalizace celého toho území a zároveň se těšíme na diskusi v rámci účasti
v pracovní skupině o finální podobě systému omezení zbytné tranzitní dopravy. Pokud jde o
Malostranské náměstí, tak tam potvrzuji, co pan náměstek sdělil, jsme v kooperaci, jednáme o tom a
dovolím si ještě připomenout, že tady máme rozprouděnou diskusi o návratu unikátního uměleckého
díla – sochy maršála Radeckého. Takže to jen připomínám téma, které je aktuální a které budeme také
velmi rádi řešit“.
…………………………..
(vyjádření v závěru rozpravy)
„Jen pro rekapitulaci, abychom všichni správně interpretovali, dnes se schvaluje návrh koncepčního
zadání nebo-li finální podoba úpravy veřejného prostoru a přilehlých projektů a za druhé se schvaluje
návrh záměru omezení, pokud jde o to technické řešení, a to systémem snímání RZ s tím, že v rámci
pracovní skupiny se finálně domluví princip, na základě kterého bude tento systém omezovat tu
zbytnou tranzitní dopravu. Takže takhle jsem to chápal i po těch jednání, která probíhala v průběhu
víkendu i v minulém týdnu“.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hl. m. Prahy

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

