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Zápis 
 

z 37. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 26. 10. 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib     
   radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Zapisovatelka: Mgr. Ingrid Žálková 
 
 
 37. 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 – 10:09) 
 
Schválení zápisu z 35. jednání Rady HMP ze dne 12. 10. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nehlasovali 2) 
 
Schválení zápisu ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 15. 10. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
 
Schválení zápisu z 36. jednání Rady HMP ze dne 19. 10. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
 
Materiál stažený z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3281 o výměře 103 m2 v k.ú. Michle 

− radní Chabr 
− TISK R- 38036 

 
Schválení programu 37. jednání Rady HMP  
 Program 37. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

Společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

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

2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k aktualizaci obchodně-finančního plánu společnosti Operátor ICT, a.s. na rok 2020 
 
TISK R- 37970 Doba projednávání:  10:10 – 10:13 
PŘIZVANÍ:                  M. Fišer, MBA – předseda představenstva Operátor ICT 

Ing. et Ing. M. Kraus, MBA – člen představenstva Operátor ICT 
prostřednictvím videokonference 

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

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2309 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Na dotaz radního Chabra reagoval M. Fišer, MBA – předseda představenstva 
Operátor ICT. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10:13 hodin. 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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3.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Rámcová smlouva na pořízení 800 ks notebooků“ 
 
TISK R- 37806 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 
PŘIZVANÍ:                                                             Bc. Ladislav Tobiáš, MSc, MPA – INI MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 2 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2310 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor 
hl.  m. Prahy a přednesl úpravu termínů v bodě IV. 1. 1. návrhu usnesení z „23. 10. 2020“ 
na „30. 10. 2020“, v bodě IV. 1. 2. návrhu usnesení z „6. 11. 2020“ na „13. 11. 2020“, v bodě 
IV. 1. 3. návrhu usnesení z „13. 11. 2020“ na „20. 1. 2020“, v bodě IV. 1. 4. návrhu usnesení 
z „27. 10. 2020“ na „4. 12. 2020“ a v bodě IV. 2. 1. návrhu usnesení z „23. 10. 2020“ na 
„30.  10. 2020“. 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
 
 
 
 

4.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu OCP MHMP na uzavření 2 nájemních smluv se Státním pozemkovým úřadem, 
IČO: 01312774 na pozemky parc. č. 171/10 a parc. č. 171/11 v k.ú. Troja, které využívá 
p.o. Botanická zahrada hl.m. Prahy ke své činnosti, a dále v návaznosti na tyto nájemní 
smlouvy uzavření 2 podnájemních smluv mezi Hlavním městem Prahou a Botanickou 
zahradou hl.m. Prahy na dobu neurčitou na tyto pozemky 
 
TISK R- 37358 Doba projednávání:  10:16 – 10:18 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2311 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval náměstek primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k přípravě stavby „Tramvajová trať Pankrác“ 
 
TISK R- 38268 Doba projednávání:  10:19 – 10:20 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2312 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr a přednesl úpravu v bodě II. 1. návrhu usnesení, kde má být 
správně uvedeno: „Rada hl. m. Prahy ukládá řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 8559 
Komunikace Evropská - Svatovítská (KES); projektová a inženýrská činnost“ 
 
TISK R- 37330 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – INV MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2313 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 S poděkováním vystoupili radní Chabr a radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 
č.  44811 Aglomerační okruh Pacov, projektová a inženýrská činnost - DUR a ÚR" 
 
TISK R- 37992 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – INV MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2314 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr a přednesl úpravu termínu v bodě IV. 1. 1. návrhu usnesení 
z „23.  10. 2020“ na „2. 11. 2020“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  radní Chabr 
 
k návrhu směny pozemku parc.č. 4423/51 a částí pozemku parc.č. 4423/58 v k.ú. Modřany 
ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc.č. 873/162 v k.ú. Kamýk, část pozemku 
parc.č. 2051/1, část pozemku parc.č. 2051/2, část pozemku parc.č. 2370/4, pozemek 
parc.č. 4254/15 a část pozemku parc.č. 4400/65 v k.ú. Modřany ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
TISK R- 35145 Doba projednávání:  10:25 – 10:26 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2315 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 K uvedenému materiálu vystoupil s poděkováním náměstek primátora 
Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Chabr 
 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 898/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Michle 
 
TISK R- 37415 Doba projednávání:  10:27 – 10:28 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2316 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
současně sdělil střet zájmů. Dále pak v bodě I. návrhu usnesení přednesl technickou 
opravu, bod I. návrhu usnesení zní: „Rada hl. m. Prahy souhlasí s úplatným převodem 
pozemku parc. č. 898/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Michle vedeného na LV 1587, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví JUDr. Martina Foukala, r.č. 530804/045, bytem Bratří Čapků 
1855/32, 101 00 Praha - Vinohrady, za kupní cenu 26.600 Kč, tj. 6.650 Kč/m2 „. 

Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 

10.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám a k 
návrhu na ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 
TISK R- 37909 Doba projednávání:  10:29 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2317 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 V rámci diskuse vystoupili primátor hl. m. Prahy, radní Johnová a Ing. Rak – 
ředitel HOM MHMP.  
 Viktor Mahrik – předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a 
podporu podnikání ZHMP a radní Kordová Marvanová požádali o vypuštění nájemní 
smlouvy č.: Dod. č. 4 k NS č. NAP/58/02/008383/2006. 
 Předkladatel si uvedený návrh osvojil a přednesl úpravu materiálu, kde 
v příloze č. 3 důvodové zprávy se vypouští pořadové číslo 4 – nájemní smlouva č.: Dod. č. 
4 k NS č. NAP/58/02/008383/2006, taktéž se vypouští uvedená smlouva v příloze č. 2 
návrhu usnesení a bod I. 1. 2. návrhu usnesení bude znít: „Rada hl. m. Prahy souhlasí 
uzavření dodatků k nájemním smlouvám v celkovém počtu 3 mezi hl. m. Prahou a 
fyzickými a právnickými osobami dle přílohy č. 2 tohoto usnesení“. 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno. 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33584
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33584
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11.  radní Johnová 
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl. m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů 
 
TISK R- 38330 Doba projednávání:  10:42 – 10:54 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 

prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2318 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 K uvedenému materiálu vystoupil náměstek primátora Hlaváček. Dále se do 
diskuse zapojili Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011, Jan Wolf – předseda Výboru 
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, Mgr. Horáková – 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP a náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

12.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 
 
TISK R- 37882 Doba projednávání:  10:55 – 11:12 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2319 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová. 
 Na dotaz Ing. Nachera – předsedy klubu ANO 2011 reagovala radní Johnová. 
Dále se do diskuse zapojili Ing. Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP, 
Mgr.  Horáková – předsedkyně Výbor pro sociální politiku ZHMP a náměstek primátora 
Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33582
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=35742
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33582
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Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze náměstkovi primátora Hlaváčkovi. 
 

13.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 
 
TISK R- 37898 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2320 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová a přednesla 
úpravu termínů v bodě II. 1. 1. návrhu usnesení z „19. 10. 2020“ na „30. 10. 2020“ a 
v bodě II. 2. 1. návrhu usnesení z „19. 10. 2020“ na „30. 10. 2020“. 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
 
 
 

14.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru hlavního města Prahy 
organizaci Armáda spásy v České republice, z. s. z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, 
kap.  0582 
 
TISK R- 38127 Doba projednávání:  11:15 – 11:18 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2321 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a přednesla doplnění bodu II. 1. 1. návrhu usnesení ve znění: „Rada hl. m. Prahy 
ukládá  MHMP - SOV MHMP podepsat darovací smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení“ 
s termínem 30. 10. 2020 a doplnění bodu II. 2. 1. návrhu usnesení ve znění: „Rada hl. m. 
Prahy ukládá  MHMP - ROZ MHMP realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto 
usnesení“ s termínem 30. 10. 2020. 
 Na dotaz JUDr. Janderové – předsedkyně Výboru kontrolní ZHMP reagovala 
radní Johnová a Ing. Javornická – pověřená řízením MHMP. 
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
 
 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33586
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15.  radní Šimral 
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Karlínská obchodní akademie a 
vyšší odborná škola ekonomická, se sídlem Kollárova 271/5, Karlín, Praha 8 
 
TISK R- 38151 Doba projednávání:  11:19 – 11:20 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2322 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  radní Šimral 
 
k návrhu na částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace 
Tělocvičná jednota Sokol Vinoř 
 
TISK R- 34566 Doba projednávání:  11:21 – 11:35 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2323 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 V rámci diskuse vystoupili náměstek primátora Vyhnánek, primátor hl. m. 
Prahy, JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolní ZHMP a JUDr. Havel, Ph.D. – 
ředitel LEG MHMP. Radní Kordová Marvanová přednesla úpravu ve formě doplnění 
důvodové zprávy o důvody zvláštního zřetele hodné po prominutí odvodu. Radní Šimral 
se ztotožnil s návrhem radní Kordové Marvanové a uvedené bude doplněno do 
materiálu, který bude zařazen na projednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33586
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17.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 2020 z důvodu minimalizace následků krizové 
situace související s pandemií COVID-19 v oblasti kultury a umění 
 
TISK R- 37873 Doba projednávání:  11:36 – 11:37 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2324 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

18.  pověřena řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R- 38419 Doba projednávání:  11:38 – 11:42 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2325 
  
 Náměstek primátora Vyhnánek navrhl změnu v bodě I. 2. 1. návrhu usnesení a 
to následovně: „Rada hl. m. Prahy zmocňuje náměstka primátora Pavla Vyhnánka, M.A. ve 
spolupráci s náměstkem primátora Hlubučkem k vyřízení podání č.j. MHMP 1603163/2020 
- PRM -  *******, majitel ZOO Mořský svět, Otevřený dopis zastupitelům HMP - žádost o 
podporu a pomoc“. Náměstek primátora Hlubuček a radní Třeštíková vyslovili 
s uvedeným návrhem souhlas. 
 Radní Chabr požádal o spolupráci s radní Třeštíkovou v bodě I. 1. 1. návrhu 
usnesení. Radní Třeštíková vyslovila taktéž souhlas s uvedeným návrhem. 
 Navržené usnesení bylo ve znění úprav schváleno.  
 
 
Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 46 schváleného programu 
(11:43 – 11:44) 
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) 
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1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 38216 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2326 
 
2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2251 ze dne 15.10.2020 k schválení přijetí 
humanitárního daru 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 38390 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2327 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
„Stavební úpravy objektů na pozemku č. 2371 k.ú.: Praha Libeň (730891)“ na pozemku 
parc.č. 2371 v k.ú. Libeň, Praha 8 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R- 38139 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2328 
 
4. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
záměr „Restaurace Burger King drive Thru“ na pozemcích parc.č. 348/3, 348/223 v 
k.ú.  Štěrboholy 

− I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38150 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2329 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
záměr prodloužení užívání dočasné stavby ČSPH MOL Bohdalec II na pozemcích 
parc.č.  3060/20, 3060/19 v k.ú. Michle, Praha 10, v termínu do 31.12.2022 

− I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38160 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2330 
 
6. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
záměr „Polyfunkční areál BKP Transport group s.r.o.“ na pozemku parc.č. 3053/4 v 
k.ú.  Michle, Praha 10, v termínu do 31.12.2022 

− I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2331 
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7. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
záměr přestavby a stavebních úprav stávajícího rodinného domu a garáží, na pozemcích 
parc.č. 2609, 2610/1, 2610/2 v k.ú. Záběhlice, Praha 10 

− I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38208 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2332 
   
8. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
"Stavební úpravy domu č.p. 707, Střížkovská, Praha 8 - změna stavby před dokončením", 
parc. č. 1946/1, k.ú. Libeň 

− I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38242 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2333 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem neinvestičních prostředků v rámci 
plnění aktivit Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
na roky 2020 – 2024 

− náměstek primátora Hlubuček a I. náměstek primátora Hlaváček  
− TISK R- 38060 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2334 
 
10. k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě 
č.  NAP/54/11/003271/2008 ze dne 21. 1. 2008, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 
uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako pronajímatelem a Českým rybářským svazem, Územním 
svazem města Prahy, IČO 00434094, jako nájemcem 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R- 37426 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2335 
 
11. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R- 38124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2336 
 
12. k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl. m Prahy o účelovou 
dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků na platy Městské 
policie hl.m. Prahy pro rok 2020 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R- 38187 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2337 
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13. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitolách: 0739, 0931 a 0932 na 
zajištění Poskytování základních služeb podpory aplikačního a technologického vybavení 
Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R- 37879 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2338 
   
14. k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v závazku veřejné 
služby na území hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R- 38275 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2339 
 
15. k odstoupení od podmínek realizace u projektu "Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů 
na Praze 1" v rámci výzvy č. 8 OP PPR a k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2020 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R- 38226 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2340 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 14 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38089 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2341 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
poskytnutím dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu 
pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid 19 určené příspěvkovým 
organizacím krajů a obcí, obcím a městským částem hlavního města Prahy a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38193 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2342 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní 
infrastruktury v roce 2020 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38227 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2343 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na kulturní 
aktivity 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38233 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2344 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí k 
zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38245 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2345 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v 
rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38287 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2346 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné 
ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38296 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2347 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 
poskytnutím dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických 
pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2348 
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24. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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- 38159 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2349 
 
25. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 11 a Praha 14 na 
úhradu nákladů za sociální pohřby 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38211 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2350 
   
26. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční 
dotace z Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora terénní práce na rok 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38173 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2351 
 
27. k návrhu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti hlavního města Prahy na rok 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 38158 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2352 
 
28. 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 - Přední Kopanina (veřejné osvětlení v k.ú. Přední Kopanina) 

− radní Chabr 
− TISK R- 38039 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2353 
 
29. 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 - Křeslice a Praha - Dubeč (pozemky v k.ú. Křeslice a pozemek v k.ú. Dubeč) 

− radní Chabr 
− TISK R- 37890 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2354 
 



16 
 

30. k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Koloděje z vlastnictví společnosti Rebustav investiční s. r. o. do vlastnictví 
hl.  m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R- 38107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2355 
 
31. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2647/8 o výměře 32 m2 a úplatný převod 
pozemku parc. č. 2647/9 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Michle 

− radní Chabr 
− TISK R- 37109 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2356 
   
32. k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 500/23 v k.ú Střížkov 

− radní Chabr 
− TISK R- 37487 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2357 
 
33. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3228/10 o výměře 37 m2 v k.ú. Michle 

− radní Chabr 
− TISK R- 37841 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2358 
 
34. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4864 v k.ú. Smíchov 

− radní Chabr 
− TISK R- 38018 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2359 
 
35. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1823 o výměře 111 m2 v k.ú. Strašnice 
společně s mimosoudním vyrovnáním 

− radní Chabr 
− TISK R- 37335 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2360 
 
36. k návrhu na personální změny v Majetkové komisi Rady hl. m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R- 38376 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2361 
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37. ke změně projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022", registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 

− radní Johnová 
− TISK R- 38205 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2362 
 
38. k návrhu odpovědi na stížnost na Střední průmyslovou školu zeměměřickou, Praha 9, 
Pod Táborem 300/7 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R- 38255 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2363 
 
39. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na 
Proseku, se sídlem Novoborská 610/2, Prosek, Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R- 38342 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2364 
   
40. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R- 38229 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2365 
 
41. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program "Podpora 
financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, 
základních, středních školách a konzervatořích" Modul A a Modul B 

− radní Šimral 
− TISK R- 38230 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2366 
   
42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R- 37940 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2367 
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43. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport a v kap. 09 - Vnitřní správa 

− radní Šimral 
− TISK R- 38350 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2368 
 
44. k úpravě rozpočtu v kap. 09 a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020 projektu 
INNOTRANS 

− pověřená řízením MHMP 
− TISK R- 36993 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2369 
 
45. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 16. 9. 2020 do 22. 9. 2020 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R- 38119 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2370 
 
46. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 30. 9. 2020 do 6. 10. 2020 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R- 38238 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2371 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátor hl. m. Prahy v z. V. Kubíčková na podání ******* týkající se 
Signál Festivalu a rizika nakažením Covid-19 

2. s odpovědí radního Chabra na podání ********, Česká fotbalová unie 1910, z. s. 
týkající se upozornění na možné porušení nájemní smlouvy – podnájem stadionu 
Ďolíček 

3. s odpovědí radní Třeštíkové na podání ******** a dalších průvodců týkající se 
Stanoviska průvodců k prodloužení akce V Praze jako doma 

4. s podáním **** ****** týkající se náhrady platu v souvislosti s neplatným 
rozvázáním pracovního poměru 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o své 
činnosti k 30.09.2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Chabr 
− TISK R- 38338 

 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding a.s. ke dni 
30.09.2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Chabr 
− TISK R- 38371 

 
zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.9.2020 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Třeštíková 
− TISK R- 38266 

 
Informace o zasedání Rady světové památky v roce 2020 

− radní Třeštíková 
− TISK R- 38278 
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37. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:45hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2309 až č. 2371 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: 2. 11. 2020 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Ingrid Žálková, v. r.     
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r. 
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
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