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Zápis 
 

z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 20. 4. 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:  radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Zapisovatelka: Mgr. Ingrid Žálková 
 
 
 16. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 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 
(10:07 – 10:10) 
 
Schválení zápisu ze 14. jednání Rady HMP ze dne 6. 4. 2020  
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiál dodatečně zařazený do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
investiční akci č. "0000000" s názvem "Pořízení víceúčelového vozidla" příspěvkové 
organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 

− radní Johnová 
− TISK R- 36462 
− zařazen jako bod č. 9 

(pro hlasovalo 11) 
 
Materiál stažený z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Poskytování 
servisní podpory tiskového řešení “ 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 36221 

 
Schválení programu 16. jednání Rady HMP  
 Program 16. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění 
technologické a aplikační podpory provozu datových center“ 
 
TISK R- 36162 Doba projednávání:  10:11 – 10:18 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 755 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Na dotaz náměstka primátora Hlubučka reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Dále se k uvedenému materiálu vyjádřil JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 
09 a STAN - Spojené síly pro Prahu, který sdělil, že v rámci klubu TOP 09 a STAN - 
Spojené síly pro Prahu, proběhne volné hlasování k uvedenému materiálu. Do diskuse se 
zapojil také radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Náhrada 
stávající výpočetní serverové kapacity datového centra Městské policie hl. m. Prahy"  
 
TISK R- 35366 Doba projednávání:  10:19 – 10:23 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – MP HMP 

Mgr. Petrovský – MP HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 756 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 K uvedenému materiálu vystoupili Viktor Mahrik – předseda Výboru pro 
správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP a primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33584
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33584
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4.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a k návrhu na rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 0117 TV Zbuzanská“ 
 
TISK R- 36240 Doba projednávání:  10:24 – 10:25 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 757 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k Realizační studii Jednotného informačního systému hl. m. Prahy a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 2020 
 
TISK R- 35983 Doba projednávání:  10:26 – 11:02 
PŘIZVANÍ: Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID HMP 
PŘERUŠENO  
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Na dotaz JUDr. Pospíšila – předsedy klubu TOP 09 a STAN - Spojené síly pro 
Prahu reagoval náměstek primátora Scheinherr.  
 Dále se do diskuse zapojili Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu 
ZHMP, který uvedl, že neměl možnost se s uvedeným materiálem seznámit, radní Chabr, 
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID HMP, radní Kordová Marvanová, Jan Wolf – 
místopředseda klubu TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu za klub TOP 09 a STAN - 
Spojené síly pro Prahu požádal o stažení uvedeného materiálu, Ing. Nacher – předseda 
klubu ANO 2011, JUDr. Janderová – předsedkyně  Výboru kontrolního ZHMP a primátor 
hl. m. Prahy. 
 Na základě proběhlé diskuse předkladatel - náměstek primátora Scheinherr 
projednávání uvedeného materiálu přerušil, materiál bude zařazen na jednání Rady 
HMP dne 4. 5. 2020. 
 PŘERUŠENO.  
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33570
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33570
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33586
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6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu využití finančních prostředků z OP Doprava 2014-2020 (výzva č. 80 "ITS ve 
městech") 
 
TISK R- 36360 Doba projednávání:  11:03 – 11:04 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 2 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 758 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  radní Chabr 
 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
TISK R- 34596 Doba projednávání:  11:05 – 12:07 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1  
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 759 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr. 
 
Pozměňovací návrhy: 

K uvedenému materiálu s poděkováním vystoupil náměstek primátora 
Scheinherr a současně přednesl dva pozměňovací návrhy k příloze č. 1 k návrhu 
usnesení (příloha č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy (SEZNAM):  

První návrh se týká místa pod pořadovým číslem 309 (nově pod poř. číslem 
310) Letenské sady, vchod do bývalého Stalinova pomníku, kde by se ve sloupci pod 
číslem 7 nahradil text „pouze nealkoholické nápoje“ textem „nápoje včetně alkoholických 
kromě lihovin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
110/2008“.  

Druhý návrh se týká přidání nového místa pod pořadovým číslem 308 
„Letenské sady - Hanavský pavilon“, kde ve sloupci pod číslem 4 bude uvedeno „39 m²“, 
bod číslem 5 „po-ne 8.00-22.00“, pod číslem 6 „celoročně“ a ve sloupci pod číslem 7 bude 
uvedeno „občerstvení (stravovací služby), nápoje včetně alkoholických kromě lihovin ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, zmrzlina“.  

Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP, který po dohodě se starostou Ing. Hejmou - MČ Praha 1 
přednesl taktéž pozměňovací návrh k příloze č. 1 k návrhu usnesení (příloha č. 1 
k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy (SEZNAM) a to na vypuštění míst pod pořadovým 
číslem 74 „Křižovnické nám., před přístupovým schodištěm ke galerii u Křižovníků, parc. č. 
70, k.ú. Staré Město“ a 75 „Křižovnické nám. u ústí Karlova mostu, v prostoru náměstí před 
domem č. 2/193“ a požádal o osvojení uvedeného návrhu.   

Mgr. Čižinský – předseda klubu PRAHA SOBĚ přednesl pozměňovací návrh 
k příloze č. 1 k návrhu usnesení (příloha č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy 
(SEZNAM) a to, aby se u míst pod pořadovým číslem 59, 67, 68, 75, 79, 80, 82, 86, 104, 
105, 110, 122, 125, 126, 127, 140 a 159 změnila doba provozu z „ do 31. 12. 2020“ na „do 
31. 8. 2020“ a požádal náměstka primátora Scheinherra o osvojení uvedeného návrhu. 
Nám. primátora Scheinherr si uvedený návrh osvojil. 

Radní Chabr podal pozměňovací návrh k příloze č. 1 k návrhu usnesení 
(příloha č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy (SEZNAM) týkající se míst pod 
pořadovým číslem 74 a 75, kde navrhuje změnit dobu provozu z  „příležitostně 1. 2. – 
31.  12.“ na „do 31. 8. 2020“. 

 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
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Diskuse: 
 V diskusi dále vystoupili Mgr. Čižinský – předseda klubu PRAHA SOBĚ, radní 
Kordová Marvanová, která si osvojila návrh Jana Wolfa – předsedy Výboru pro kulturu, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a současně vyslovila nesouhlas 
s prodejem alkoholických nápojů u Stalinova pomníku, JUDr. Pospíšil – předseda klubu 
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu, náměstek primátora Vyhnánek, náměstek 
primátora Hlubuček, radní Zábranský, primátor hl. m. Prahy, Ing. Nacher – předseda 
klubu ANO 2011, JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, radní 
Třeštíková a JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP. 
 Na základě proběhlé diskuse a po předneseném návrhu radního Chabra, 
radní Kordová Marvanová stáhla svůj pozměňovací návrh s čímž Jan Wolf – 
předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
vyslovil souhlas. 
 
Hlasování o pozměňovacích návrzích: 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích k příloze č. 
1 k návrhu usnesení (příloha č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy (SEZNAM) 
následovně:  
 Nejprve nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radního Chabra: kde u míst 
pod pořadovým číslem 74 a 75 se mění doba provozu z  „příležitostně 1. 2. – 31. 12.“ na 
„do 31. 8. 2020“ (pro hlasovalo 10, zdržel se 1). Návrh byl přijat. 
 Dále nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu nám. Scheinherra: kde se u 
míst pod pořadovým číslem 59, 67, 68, 75, 79, 80, 82, 86, 104, 105, 110, 122, 
125, 126, 127, 140 a 159 změní doba provozu z „do 31. 12. 2020“ na „do 31. 8. 2020“ (pro 
hlasovalo 7, zdrželi se 3, nehlasoval 1). Návrh byl přijat. 

Poté nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu nám. Scheinherra: přidání 
nového místa pod pořadovým číslem 308 „Letenské sady - Hanavský pavilon“, kde ve 
sloupci pod číslem 4 bude uvedeno „39 m²“, bod číslem 5 „po-ne 8.00-22.00“, pod číslem 
6 „celoročně“ a ve sloupci pod číslem 7 bude uvedeno „občerstvení (stravovací služby), 
nápoje včetně alkoholických kromě lihovin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, zmrzlina“ (pro hlasovalo 9, zdržel se 1, 
nehlasoval  1). Návrh byl přijat. 
 A nakonec nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu nám. Scheinherra: kde u 
místa pod pořadovým číslem 309 (nově pod poř. číslem 310) Letenské sady, vchod do 
bývalého Stalinova pomníku, se ve sloupci pod číslem 7 změní text „pouze nealkoholické 
nápoje“ na text „nápoje včetně alkoholických kromě lihovin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008“ (pro hlasovalo 7, zdrželi se 4). Návrh 
byl přijat. 
 
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacích návrhů přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33586
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
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8.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 
 
TISK R- 34401 Doba projednávání:  12:08 – 12:10 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 2 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 760 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP podrobně seznámila předkladatelka – 
radní Johnová. 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG 
MHMP, který vysvětlil připomínky odboru LEG MHMP. Na uvedené reagovala radní 
Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

9.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
investiční akci č. "0000000" s názvem "Pořízení víceúčelového vozidla" příspěvkové 
organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
 
TISK R- 36462 Doba projednávání:  12:11 – 12:29 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 761 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP podrobně seznámila předkladatelka – 
radní Johnová. 

K uvedenému materiálu vystoupil Ing. Paneš, Ph.D. – ROZ MHMP, který 
přednesl technickou opravu, kde v návrhu usnesení v bodě I. chybělo slovo „včetně“, 
bod  I. návrhu usnesení tak zní: „Rada hl. m. Prahy schvaluje úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to včetně celkových nákladů investiční akce, 
včetně zavedení nové investiční akce "Pořízení víceúčelového vozidla" do centrálního 
číselníku akcí“. S uvedenou technickou opravou radní Johnová vyslovila souhlas. 
 Dále v diskusi vystoupili Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální 
politiku ZHMP, radní Chabr a JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou technickou opravou schváleno.  
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33582
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33582
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10.  radní Šimral 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SOU Praha-
Radotín, P5 - přístavba učebního pavilonu" v objektu Střední odborné učiliště Praha - 
Radotín, Praha 16, Pod Klapicí 11/15 
 
TISK R- 35299 Doba projednávání:  12:30 – 12:31 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 762 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  pověřená řízením MHMP 
 
k návrhu bezúplatných převodů 27 vyřazených motorových vozidel MPHMP na městské 
části hl. m. Prahy, obce a sbory dobrovolných hasičů 
 
TISK R- 35388 Doba projednávání:  12:32 – 12:33 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 2 
NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 763 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  pověřena řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R- 36459 Doba projednávání:  12:34 – 12:35 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 764 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
Bod č. 13 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 30 schváleného programu 
(12:36 – 12:37) 
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 personálním změnám Komisí Rady hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 34976 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 765 
 
2. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro ICT 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 36422 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 766 
 
3. k revokaci usnesení Rady HMP č.2560 ze dne 25.11.2019 k vyhlášení 54. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - 
pól  růstu ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 36209 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 767 
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4. 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- 36378 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 768 
 
5. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2020 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 36253 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 769 
 
6. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 a v kap. 10 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 36248 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 770 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2020 v kapitole 02 
- Městská infrastruktura 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 36297 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 771 
   
8. k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti 
k pozemkům parc.č. 787/3 a 787/13 v katastrálním území Komořany za účelem budoucího 
zřízení služebnosti - stavba „Cyklo Komořany - Lahovice - návaznosti Vltava, Praha 12, 
č.  akce 2950111“ 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R- 35987 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 772 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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- 36198 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 773 
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10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36333 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 774 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ  HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36334 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 775 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36312 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 776 
 
13. 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- 36204 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 777 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního 
programu Technická pomoc 2014+ na financování projektu Řízení ITI Pražské 
metropolitní oblasti II 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36314 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 778 
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15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených 
zvláště chráněnými živočichy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36199 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 779 
 
16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům výpovědí nájemní smlouvy 

− radní Chabr 
− TISK R- 35919 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 780 
 
17. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům o 
velikosti id. 1/96 a 7/192 na pozemcích parc. č. 1841/4, 1841/5 a parc. č. 1841/17 v 
k.ú.  Libeň, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R- 36153 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 781 
 
18. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2862/3 o výměře 34 m2 k.ú. Michle 

− radní Chabr 
− TISK R- 34801 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 782 
 
19. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4508/7 a části pozemku parc. č. 4508/1  
vše v k.ú. Smíchov 

− radní Chabr 
− TISK R- 36026 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 783 
   
20. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 662/1 a st. parc.č. 523 k.ú. Horní Maxov 
obec Lučany nad Nisou z vlastnictví Římskokatolické farnosti  Smržovka do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R- 35965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 784 
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21. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2086/1, k.ú. Dejvice 
− radní Chabr 
− TISK R- 36272 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 785 
 
22. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05, odboru 81 a odboru 82 
v  roce 2020 

− radní Johnová 
− TISK R- 36181 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 786 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných 
městskými částmi hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R- 36304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 787 
 
24. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou 

− radní Šimral 
− TISK R- 36305 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 788 
 
25. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2020 a k návrhu na 
odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R- 36319 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 789 
   
26. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitelky školy ke dni 31. 8. 2020 v působnosti odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

− radní Šimral 
− TISK R- 35772 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 790 
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27. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro mimoškolní vzdělávání a 
výchovu 

− radní Šimral 
− TISK R- 36449 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 791 
 
28. k revokaci usnesení Rady HMP č. 866 ze dne 6.5.2019 návrhu na 
prominutí/neprominutí části poplatků z prodlení vzniklých z dlužného nájemného a úhrad 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy dle "Pravidel pro 
posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení" schválených usnesením Rady HMP 
č.  1797 ze dne 30. 10. 2001 a k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R- 35856 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 792 
 
29. k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

− radní Zábranský 
− TISK R- 35438 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 793 
 
30. k návrhu na rozpracování usnesení 16. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
16.  4.  2020 

− pověřená řízením MHMP 
− TISK R- 36411 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 794 
 
 
 
 
Bod č. 14 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
 
12:38-12:39 
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. 
 

- Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP požádala, aby 
materiály, které mají jednotlivé výbory obdržet „na vědomí“, jsou jim včas 
zpřístupněny. Dále v diskusi vystoupili náměstek primátora Scheinherr, radní 
Chabr a Ing. Lísal, MBA – OVO MHMP. 

 
 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33582
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy v z. Mgr. Štěrba, poradce primátora na podání 
*** ********** týkající se možných opatření Prahy ve věci šíření Covid-19 

2. s odpovědí nám. Scheinherra na interpelaci *** ************ při zasedání ZHMP dne 
19. 3. 2020 týkající se návrhu Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a 
realizace významných dopravních staveb na území hlavního města Prahy a 
Středočeského kraje (bod 15, Z-8007) 

3. s podáním CPI Národní, s.r.o. týkající se pozemku parc. č. 724/1 v k.ú. Nové Město, 
obec Praha – „Quadrio“ 

4. s podáním ********* týkající se dopisu zastupitelům pro 16. zasedání zastupitelstva 
– bod Z-8139 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o své 
činnosti k 1.čtvrtletí 2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Chabr 
− TISK R- 36408 

 
zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 1.Q. 2020 na základě 
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

− radní Třeštíková 
− TISK R- 36412 
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16. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:40 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 755 až č. 794 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. Ingrid Žálková, v. r.      
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r. 
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., v .r. 
  radní hl. m. Prahy  
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