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Zápis 
 

z 38. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 18. listopadu 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová na úvod jednání 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 38. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:08 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:09 – 10:13) 
 
Schválení zápisu z 36. jednání Rady HMP ze dne 4. 11. 2019 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová) 
 
Schválení zápisu z 37. jednání Rady HMP ze dne 11. 11. 2019 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k využití podzemní průsakové vody z kolektorové sítě pro splachování komunikací na 
území MČ Prahy 1 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-34710 
- zařazeno jako bod č. 9 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-34710 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení a o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská; 
projektant" 

- radní Šimral 
- TISK R-34753 
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k pověření společnosti Operátor ICT, a.s. přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury 
v hlavním městě Praze do roku 2030 a koordinací v oblasti budování dobíjecích míst pro 
elektromobily 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-33759 

 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na uvolnění finančních prostředků na trenérské zajištění výpravy hl.m. Prahy na 
Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 v Karlovarském kraji 

- radní Šimral 
- TISK R-34686 

 
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

- radní Šimral 
- TISK R-34769 

 
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 
Náhorní 

- radní Šimral 
- TISK R-34807 

 
 
 
Schválení programu 38. jednání Rady HMP  
 Program 38. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k dokumentu Plán udržitelné mobility Prahy a okolí - Akční plán 
 
TISK R-34636 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2462 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP INV (č. 0080 MO Prašný Most 
Špejchar, č. 9515 MO Myslbekova Prašný Most a č. 0065 Strahovský tunel 2, st.) a běžných 
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
 
TISK R-34862 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2463 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  radní Šimral  
 
k žádosti příjemce dotace Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s. o změnu termínů 
vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005680/2017 
 

TISK R-34127 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2464 

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

5.  radní Šimral 

 
k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. Prahy pro školskou infrastrukturu 
 

TISK R-35045 Doba projednávání:  10:20 – 10:27 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2465 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil náměstek primátora Hlubuček, na což 
reagoval předkladatel materiálu.  
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k navrhované osobě předsedy Komise 
(příloha č. 1 k návrhu usnesení) a dala do úvahy předkladateli změnu v osobě předsedy 
Komise tak, aby jím byl člen Rady HMP, s čímž se předkladatel materiálu ztotožnil a 
požádal o úpravu materiálu tak, že předsedou Komise bude radní Šimral a jeho zástup 
Mgr. Tomáš Šídlo.  
 Radní Chabr vznesl dotaz ohledně ambicí Komise, na což odpovídal 
předkladatel materiálu.  
 JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, navrhla úpravu u 
navrhovaného člena Komise Ing. Nikla u odbornosti uvést ************, s čímž se 
předkladatel materiálu ztotožnil.  
 K předloženému materiálu se dále vyjádřil náměstek primátora Vyhnánek.  
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP, doporučil úpravu u 
navrhované členky Komise Mgr. Bedřichové u odbornosti uvést *************** s čímž se 
předkladatel materiálu ztotožnil.  
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.   
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zahájil v 10:28 hodin primátor 
hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                  
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 
 

6.  radní Třeštíková  
 
k prověření správnosti procesu výběrového řízení provozovatele Šlechtovy restaurace 
 

TISK R-34739  Doba projednávání:  10:28 – 10:30 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2466 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Obecní dům, a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10:30 hodin. 
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7.  radní Třeštíková  

 
k návrhu Memoranda o vydání kamenů z židovských náhrobků 
 

TISK R-34641 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková - HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2467 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

8.  radní Zábranský  

 
k návrhu na navýšení stávajících a na zřízení nových kvót bytů hl. m. Prahy pro vybrané 
profese 
 
TISK R-32342 Doba projednávání:  10:33 – 11:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2468 
  
 Předložený materiál podrobně uvedl předkladatel – radní Zábranský.  
 V rámci diskuse k předloženému materiálu vystoupili: náměstek primátora 
Hlubuček, radní Zábranský, JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil ke kvótám bytů pro učitele; primátor hl. m. Prahy, J. Wolf – předseda 
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP; pověřená 
řízením MHMP se vyjádřila ke kvótám bytů pro zaměstnance MHMP,  P. Zelenka – 
předseda Výboru pro bydlení ZHMP, Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP. 
 Radní Kordová Marvanová navrhla navýšení počtu bytů pro učitele, na což 
reagoval předkladatel materiálu a primátor hl. m. Prahy.  
 Radní Chabr formuloval případné doplnění usnesení ve znění návrhu radní 
Marvanové, na což reagoval předkladatel materiálu.  
 Po diskusi radní Zábranský požádal o úpravu návrhu usnesení tak, že se 
doplní nový bod - Rada HMP ukládá radnímu Zábranskému při přípravě dalšího rozdělení 
bytů v rámci navyšování kvót reflektovat prioritně byty pro učitele. Termín: průběžně.  
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 Radní Kordová Marvanová uvedla další pozměňovací návrh ve smyslu snížení 
počtu bytů v rámci profese – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 
působících na území HMP – namísto navrhovaných 50 na 25 bytů s tím, že se 25 bytů 
přesune do profese – učitelé, na což reagovala radní Johnová.  
 V rámci další diskuse vystoupili: radní Kordová Marvanová, JUDr. Pospíšil – 
předseda klubu ZHMP Spojené síly pro Prahu, primátor hl. m. Prahy, radní Johnová,         
P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP, Mgr. Portlík – místopředseda klubu 
ZHMP ODS, Mgr. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, náměstek primátora 
Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček, radní Zábranský. 
 Radní Kordová Marvanová upravila svůj pozměňovací návrh tak, aby se 
z kvóty MV ČR a NKÚ škrtlo 13 bytů a navýšila se tímto kvóta pro učitele na celkový 
počet 343 bytů, s čímž se předkladatel materiálu částečně ztotožnil.  
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP navrhl předkladateli 
materiálu úpravu usnesení ve smyslu, aby bylo uloženo radnímu Zábranskému připravit 
výhled rekonstrukcí zbytku bytového fondu.  
 Radní Zábranský požádal o úpravu materiálu tak, že u profese NKÚ se 
škrtnou 3 byty a přidají se učitelům. U profese MV ČR počet bytů zůstává beze změny. 
Dále požádal o doplnění návrhu usnesení tak, že Rada HMP ukládá radnímu 
Zábranskému připravit návrh využití dosud nevyužitého bytového fondu. Termín: 31. 1. 
2020. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP navrhl předkladateli stažení materiálu a jeho projednání na 
příštím jednání Rady HMP.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu, že se u 
profese NKÚ škrtnou 3 byty, které se přidají k profesi učitelé – pro hlasovalo 11 – 
přijato.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 

9.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k využití podzemní průsakové vody z kolektorové sítě pro splachování komunikací na 
území MČ Prahy 1 
 

TISK R-34710 Doba projednávání:  11:29 – 11:30 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2469 
 

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Hlaváček vyjádřil podporu předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  pověřená řízením MHMP 

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

TISK R-35109 Doba projednávání:  11:31 – 11:32 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2470 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 11 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 66 schváleného programu 
(11:33 – 11:34) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. Prahy mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 
2019 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-34746 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2471 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu FINERPOL v roce 2019 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-34818 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2472 
 
3. k vyhlášení 55. a 56. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-34838 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2473 
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4. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
záměr „Rozšíření kapacity vjezdů do SRA, letiště Praha Ruzyně - úprava komunikace a 
rozšíření vjezdu u brány č. 16“, na pozemcích parc. č. 1295/15, 1295/3, 1295/5, 2740/1, 
2740/5, 2773/1, 2778, 2780 v k. ú. Ruzyně a parc. č. 1183/47 v k. ú. Hostivice 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-34576 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2474 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro záměr 
„Koordinační kabel mezi SSZ 4.458 Na Strži - V Podzámčí a SSZ 4.452 Na Strži - Antala 
Staška" na pozemcích v k.ú. Krč, Praha 4 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-34577 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2475 
 
6. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro záměr 
„Koordinační kabel mezi SSZ 0.612 Černokostelecká - Průmyslová a SSZ 0.633 Průmyslová - 
Ke Kablu" na pozemcích v k.ú. Hostivař a Štěrboholy, Praha 15 a Praha – Štěrboholy 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-34582 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2476 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a kap. 0924 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-34733 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2477 
   
8. k návrhu na bezúplatný převod nepotřebného majetku Městské policie hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-34077 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2478 
 
9. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností Metrostav a.s. na 
pronájem částí komunikace Husitská a U Památníku za účelem umístění zařízení 
staveniště 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-34877 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2479 
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10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání nelékařů 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34921 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2480 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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-34886 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2481 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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-34887 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2482 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2483 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 účelových neinvestičních dotací MČ Praha 8 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34857 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2484 
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15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 6 a MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34851 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2485 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním projektu z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34831 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2486 
 
17. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v souvislosti 
se změnou charakteru části poskytnutého investičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 MČ Praha 2 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34752 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2487 
 
18. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 13 a MČ Praha 22 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34704 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2488 
 
19. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o vratky finančních prostředků 
MČ Praha 5 do státního rozpočtu 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34756 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2489 
   
20. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34914 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2490 
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21. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu Nová zelená úsporám 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-34741 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2491 
 
22. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů hl. m. Prahy a celkových nákladů u 
investičních akcí schválených odboru HOM MHMP v kapitole 08 

 radní Chabr 
 TISK R-34718 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2492 
 
23. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti id. 5/16 na pozemku parc. č. 628/266 v k.ú. Prosek, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R- 34799 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2493 
 
24. k návrhu na směnu částí pozemku parc.č. 413 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví právnické 
osoby za části pozemku parc.č. 410 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-34545 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2494 
 
25. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 516/62 v  k.ú. Střížkov 

 radní Chabr 
 TISK R-33083 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2495 
   
26. k návrhu na úplatný převod  pozemku parc.č. 2413/81 v k.ú. Hostivař, obec Praha a 
zřízení služebnosti 

 radní Chabr 
 TISK R-34370 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2496 
 
27. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1693/4, 1693/5, 1693/6 a 1693/7 v k.ú. 
Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-33534 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2497 
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28. k návrhu na úplatné nabytí 39 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k.ú. 
Benice a k.ú. Čestlice z vlastnictví JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-34190 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2498 
 
29. k návrhu na úplatné nabytí 29 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k.ú.  
Březiněves z vlastnictví Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-34185 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2499 
 
30. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Libuš (pozemky v k.ú. Libuš a 
Písnice) 

 radní Chabr 
 TISK R-34109 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2500 
 
31. 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 - 
Petrovice (pozemky v k.ú. Petrovice) 

 radní Chabr 
 TISK R-34736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2501 
   
32. 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 7 (pozemky v k.ú. Holešovice) 

 radní Chabr 
 TISK R-34776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2502 
 
33. 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 5 (pozemky v k.ú. Jinonice) 

 radní Chabr 
 TISK R-34652 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2503 
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34. 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 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 

 radní Chabr 
 TISK R-34347 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2504 
 
35. 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 a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Zličín (pozemky v 
k.ú. Sobín, Třebonice a Zličín) 

 radní Chabr 
 TISK R-32843 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2505 
 
36. 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 6 (pozemky a stavba památníku v k.ú. Břevnov, pozemky v k.ú. Ruzyně, movitý 
majetek v k.ú. Bubeneč) 

 radní Chabr 
 TISK R-34229 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2506 
   
37. k převzetí listinných akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s.- v likvidaci 

 radní Chabr 
 TISK R-34792 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2507 
 
38. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví MHMP 

 radní Johnová 
 TISK R-34883 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2508 
 
39. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

 radní Johnová 
 TISK R-34631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2509 
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40. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

 radní Johnová 
 TISK R-34384 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2510 
 
41. k návrhu na přiznání osobního  příplatku ředitelce příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
v působnosti odboru SOV MHMP 

 radní Johnová 
 TISK R-34843 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2511 
   
42. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti SOV MHMP a úpravu rozpočtu v 
kap. 0582 v roce 2019 

 radní Johnová 
 TISK R-34789 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2512 
 
43. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové neinvestiční účelové 
dotace organizaci Život bez závislostí z.s. 

 radní Johnová 
 TISK R-34633 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2513 
 
44. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětské centrum Paprsek v roce 2019 

 radní Johnová 
 TISK R-34772 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2514 
 
45. k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na základě "Výkazu o 
změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 
30.04.2019 a k 30. 09. 2019" a na základě žádostí organizací 

 radní Johnová 
 TISK R-34805 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2515 
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46. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení 
neinvestičních transferů poskytnutých z MŠMT 

 radní Šimral 
 TISK R-34809 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2516 
 
 
47. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-34616 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2517 
 
48. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - Střední 
škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, Praha 4, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34923 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2518 
 
49. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 4, Vachkova 941, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34923 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2519 
 
50. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34771 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2520 
 
51. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie, se sídlem U krbu 521/45, Malešice, 108 00 Praha 10, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34924 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2521 
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52. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborná škola Jarov, se 
sídlem Učňovská 1/100, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34911 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2522 
 
53. k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Soukromá střední 
škola a základní škola (1. KŠPA), Praha s.r.o., se sídlem Chabařovická 1125/4, Kobylisy, 182 
00 Praha 8 v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-34699 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2523 
 
54. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Střední 
škola, Praha 4, Kupeckého 576 

 radní Šimral  
 TISK R-34759 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2524 
 
55. k revokaci usnesení Rady HMP č.1981 ze dne 16.9.2019 k návrhu na vyhlášení 
konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování 
do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola speciální Sluníčko, 
Praha 5, Deylova 3 a příspěvkové organizace Obchodní akademie Bubeneč, se sídlem Praha 
6, Krupkovo náměstí 4 

 radní Šimral  
 TISK R-34847 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2525 
 
56. k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední 
zdravotnickou školu, Praha 4, 5. května 51 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, 
mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

 radní Šimral  
 TISK R-34573 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2526 
 
57. k návrhu odpovědi na stížnost na Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 

 radní Šimral  
 TISK R-34579 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2527 
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58. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2019 
 radní Třeštíková  
 TISK R-34882 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2528 
 
59. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2019 

 radní Třeštíková  
 TISK R-34586 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2529 
 
60. k návrhu na změnu názvu Grantové komise Rady hlavního města Prahy pro kongresový 
průmysl 

 radní Třeštíková  
 TISK R-34824 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2530 
 
61. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-34604 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2531 
 
62. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-34784 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2532 
 
63. k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-34728 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2533 
 
64. k návrhu na rozpracování usnesení 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14. 11. 
2019 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-35052 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2534 
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65. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 9.10.2019 do 15.10.2019 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-34761 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2535 
 
66. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 16.10.2019 do 22.10.2019 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-34834 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2536 
 
 
 
Bod č. 13 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
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 primátora hl. m. Prahy na interpelaci ********** při zasedání ZHMP dne 
17. 10. 2019 týkající se výjimky ze stavební uzávěry ve VRÚ Smíchov  

2. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci ********* při zasedání 
ZHMP dne 19. 9. 2019 týkající se Městského okruhu  

3. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci ********** při zasedání 
ZHMP dne 17. 10. 2019 týkající se úlohy společnosti Architekti Headhand s.r.o. ve 
smlouvě mezi společností SHERINGHAM Consulting  s.r.o. a MČ Praha 6 

4. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci ********* při zasedání 
ZHMP dne 17. 10. 2019 týkající se Pražských stavebních předpisů  

5. s odpovědí radního Chabra na podání ****** ze dne 2. 9. 2019 ve věci Sabotování 
práva na informace ze strany HOM MHMP a THMP a.s.  

6. s odpovědí radního Chabra na podání ********* ze dne 7. 10. 2019 ve věci Stížnosti 
na nečinnost odboru HOM MHMP  

7. s podáním ********** adresovaného zastupitelům HMP ze dne 13. 11. 2019 ve věci 
tisku Z-7817 (k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci a účelové dotace 
z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 11v souvislosti se vstupem do 
společnosti AR DELTA, a.s.) 

8. s podáním ********* ze dne 11. 11. 2019 adresovaného zastupitelům HMP ve věci 
informace o podání Petice za zelený vnitroblok mezi ul. Vršní, Pod Sídlištěm, Nad 
Šutkou v Kobylisích  
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11:35-11:45 
Radní Kordová Marvanová požádala náměstka primátora Scheinherra o komentář 
k materiálu - informace R-35050 (k založení obchodní společnosti pro revitalizaci 
vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a přilehlého okolí), která je předkládána na 
základě usnesení Rady HMP č. 2460 ze dne 11. 11. 2019 (k organizačním záležitostem 
Rady HMP). Náměstek primátora Scheinherr stručně seznámil Radu HMP s materiálem – 
informace – R-35050.  
Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k usnesení Rady HMP č. 2460 ze dne 11. 11. 2019 
a požádala, aby bylo uvedeno do zápisu, jaké další dokumenty mají být v této věci 
doloženy: navazující smlouvy - a to zejména *************, **************, tedy 
************* a *****************.  
Radní Kordová Marvanová dále požádala o další doplnění informace tak, aby bylo 
splněno, že budou identifikovány pozemky, na které se to má vztahovat. Dále se 
vyjádřila k doložení znaleckých posudků k ocenění pozemků, jak je uvedeno v usnesení.  
Na vyjádření radní Kordové Marvanové reagoval náměstek primátora Scheinherr.  
K předloženému materiálu – informace R-35050 se vyjádřil ředitel LEG MHMP a Mgr. 
Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k založení obchodní společnosti pro revitalizaci vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice 
a přilehlého okolí 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-35050 

 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o své 
činnosti k 30.09.2019 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr 
 TISK R-34982 

 

k návrhu informace České školní inspekci k výsledku šetření stížnosti na Gymnázium 
Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi školami 2475 

 radní Šimral  
 TISK R-34944 
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38. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:46 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2462 až č. 2536 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 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


