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Zápis 
 

z 22. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 6. června 2022 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 č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé: náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 

radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 22. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:07 – 10:28) 
 
Schválení zápisu z 20. jednání Rady HMP ze dne 23. 5. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k Memorandu o porozumění a vzájemné spolupráci mezi hl. m. Prahou a Dětským fondem 
OSN 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-44486 
- zařazeno jako bod č. 71 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-44486 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato. 
 
Náměstek primátora Scheinherr navrhl dodatečné zařazení materiálu R-44347 do 
dnešního projednání Rady HMP.  
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci pro zajištění pozemků pro stavbu                         
č. 44544: Terminál Smíchovské nádraží 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44347 
- zařazeno jako bod č. 72 
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k návrhu na úpravu prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl. m. Prahy 
pro seniory od 65 let v souvislosti se zrušením bezplatné přepravy seniorů od 70 let na 
území Středočeského kraje od 12. 6. 2022 a k revokaci usnesení Rady HMP č. 1300 ze dne 
30. 5. 2022 na poskytování zvláštní ceny jízdného 0 Kč po dobu 5 dnů na území HMP 
osobám, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace 
na Ukrajinu a rozšíření kategorie Občan v hmotné nouzi od 1. 6. 2022 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44636 
- zařazeno jako bod č. 73 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Bikesharing 
do PID Lítačka, Dílčí část 1. Mechanická kola" 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44553 
- zařazeno jako bod č. 74 

 
Primátor hl. m Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-44347,            
R-44636 a R-44553 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, 
nehlasoval 1 – přijato.  
 
 
k odsouhlasení dokumentu Regionální akční plán hl.m. Prahy (RAP) 

- radní Šimral 
- TISK R-44226 
- zařazeno jako bod č. 75 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-44226 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – přijato. 
 
 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti k materiálu R-44426 s názvem „k vložení 
souboru teplárenského majetku ve vlastnictví HMP do společnosti Teplo pro Prahu, a.s. a 
vytvoření společného podniku (tzv. joint venture) Teplo pro Prahu, a.s.“, který je zařazen 
v projednání Rady HMP, uvedl, že k tomuto má připomínky, na což reagoval 
předkladatel – radní Chabr s tím, že tento materiál bude přeřazen až na závěr dnešního 
projednání Rady HMP. Zařazeno jako bod č. 79. 
 
 
 

Náměstek primátora Vyhnánek nahlásil svůj potenciální střet zájmů vztahující se k 
materiálu R-44277 s názvem „ke "Smlouvě o poskytnutí ručení" a "Dohodě v souvislosti se 
smlouvou o poskytnutí ručení" pro společnost Pražská plynárenská Holding a.s.“, neboť je 
stále, byť jen formálně, veden u ************* jako zaměstnanec, přestože je uvolněn pro 
výkon veřejné funkce.   
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k oznámení záměru městské části Praha 14 na směnu pozemků v k.ú. Hloubětín, svěřených 
do správy MČ Praha 14, za nemovitosti v k.ú. Hloubětín, které plánuje vystavět v rámci 
investičního záměru spol.  CENTRAL GROUP 70.  investiční s.r.o., předloženého podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písmene a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky                   
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

- radní Chabr 
- TISK R-43758 

 
k návrhu na úplatný převod staveb bez č.p./č.evid. umístěných na pozemcích parc. č. 5/6      
a 5/7, vše v k.ú. Hrdlořezy, obec Praha 

- radní Chabr 
- TISK R-40374 

 
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ požádal předkladatele – radního 
Chabra o stažení materiálu R-44385 s názvem „k návrhu na úpravu smluvních vztahů 
související s ekonomickým dopadem pandemie COVID-19“, z dnešního jednání Rady HMP, 
k čemuž se připojil i V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, na což reagoval radní 
Chabr s tím, že tento materiál ponechá v programu dnešního jednání a případně bude 
přerušen. Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ navrhl hlasování o 
stažení tohoto bodu z programu dnešního jednání Rady HMP, což si osvojil náměstek 
primátora Scheinherr. Primátor hl. m. Prahy nechal o tomto návrhu hlasovat – pro 
hlasovalo 4, proti 1, zdržel se 5, nehlasoval 1 – nepřijato. 
 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2596/111 o výměře 100 m2 k.ú. Kobylisy 

- radní Chabr 
- TISK R-44102 

 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 

Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ požádal předkladatele – radního 
Chabra o přeřazení materiálu R-44053 z operativního rozhodování do projednání Rady 
HMP, s čímž radní Chabr souhlasil.  
 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2591/30 o výměře 528 m2 k.ú. Kobylisy 

- radní Chabr 
- TISK R-44053 
- zařazeno jako bod č. 76 
 

 
Schválení programu 22. jednání Rady HMP  
 Program 22. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11)  
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2.  radní Chabr, náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke "Smlouvě o poskytnutí ručení" a "Dohodě v souvislosti se smlouvou o poskytnutí ručení" 
pro společnost Pražská plynárenská Holding a.s. 
 

TISK R-44277 Doba projednávání:  10:29 – 10:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Cízl, člen představenstva Pražská plynárenská, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Maděra, Pražská plynárenská, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předseda představenstva Pražská plynárenská 
Holding, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Havlová, LL.M., AK Havel Partners  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Kocmánek, AK Havel Partners  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Ing. Staňkovský, AK Havel Partners  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1345 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr. 
 Radní Zábranský nahlásil svůj střet zájmů, jelikož je členem dozorčí rady 
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3.  radní Chabr 
 
k záměru fúze sloučením společnosti Pražská plynárenská, a.s., jako společnosti 
nástupnické, se společností Pražská plynárenská Holding a.s., jako společnosti zanikající 
 

TISK R-44460 Doba projednávání:  10:37 – 10:40 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc. - předseda představenstva Pražská plynárenská 
Holding, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1346 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

4.  radní Chabr 

 
k auditu společnosti Pražská plynárenská, a.s. 
 

TISK R-44461 Doba projednávání:  10:41 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1347 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a požádal o doplnění 
textace do důvodové zprávy ve znění:  
„Audit by se měl týkat následujících kroků: cenotvorba tarifů jednotlivých energií 
společnosti pro zákazníky, postup společnosti a chování v rámci režimu DPI, prověření a 
srovnání strategie nákupu energií s předchozími roky, současná ekonomická situace 
společnosti Pražská plynárenská a její ekonomický výhled.“, na což reagoval V. Mahrik – 
předseda klubu ZHMP Piráti s návrhem na další doplnění textace ve znění „….strategie 
nákupu a prodeje energií………“ a dále navrhl doplnění vymezení časového rámce,  s čímž 
radní Chabr souhlasil s tím, že za slova „s předchozími roky“ bude uvedeno                     
„(od roku 2018)“, na což reagoval náměstek primátora Vyhnánek a dal do úvahy uvést 
zde lhůtu již od roku 2015, což bylo předkladatelem akceptováno.  
 Ing. Cízl – člen představenstva Pražská plynárenská, a.s. krátce reagoval.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a k návrhu na 
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – pro části 
Eventy a Evaluace komunikačních aktivit, ČÁST 12. - EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH 
AKTIVIT" 
 

TISK R-44070 Doba projednávání:  10:46 – 10:47 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1348 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

6.  primátor hl. m. Prahy 

 
ke vstupu hl.m. Prahy do spolku Otevřená města z.s. a k úpravě rozpočtu vlastního HMP na 
rok 2022 
 
TISK R-44595 Doba projednávání:  10:48 – 10:51 

PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1349 

  
 Předložený materiál uvedl podrobněji předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil.  
 Mgr. Vondra – předseda Výboru finančního ZHMP se vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na zavedení nové investiční akce "Vltavská filharmonie - projektová příprava " 
do centrálního číselníku akcí hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2022 příspěvkové organizace Pražská developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj obce 
 

TISK R-43725 Doba projednávání:  10:52 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1350 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil z rozpočtového hlediska, na což 
reagoval předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

8.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze „podnět“, vlna 41) 
 
TISK R-44373 Doba projednávání:  11:00 – 11:11 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1351 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP podrobněji okomentoval předložený materiál.  
 Předkladatel konstatoval, že starostka MČ Praha – Dolní Chabry, měla 
v úmyslu se k předloženému materiálu vyjádřit.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že starostka MČ Praha – 
Dolní Chabry má pravděpodobně technické problémy s videokonferenčním připojením 
k jednání a zatím není přítomna.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3239 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 15) 
 

TISK R-44374 Doba projednávání:  11:12 – 11:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1352 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti vyjádřil stanovisko k předloženému 
materiálu, na což reagovali: I. náměstek primátora Hlaváček, P. Zeman – předseda 
Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

10.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 29) 
 
TISK R-44400 Doba projednávání:  11:18 – 11:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Haramul – starosta MČ Praha – Březiněves  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1353 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu změny ÚP - Z 3357 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 

TISK R-44411 Doba projednávání:  11:20 – 11:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1354 

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

12.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3365 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
 
TISK R-44417 Doba projednávání:  11:22 – 11:23 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1355 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP vznesl dotaz, na který odpovídal Ing. Richter - předseda klubu ZHMP TOP 09 
a STAN – Spojené síly pro Prahu a dále reagoval I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na přerušení pořizování změny ÚP - Z 3199 (fáze „návrh“, vlna 14) 
 
TISK R-44420 Doba projednávání:  11:24 – 11:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1356 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 T. Murňák – místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 
památkovou péči ZHMP přednesl svůj pozměňovací návrh ve smyslu přeřazení změny 
ÚP Z 3199 z přílohy k usnesení (doporučené k přerušení) do přílohy k usnesení 
(doporučené k neschválení).  
 P. Zeman - předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál. 
 Radní Zábranský si osvojil výše uvedený návrh T. Murňáka - místopředseda 
Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že se o tomto pozměňovacím návrhu bude 
samostatně hlasovat.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o výše uvedeném pozměňovacím 
návrhu – pro 3, proti 0, zdržel se 8 - nepřijato.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

14.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhům změn ÚP – Z 2900, Z 2931 a Z 2960 (fáze "návrh" + "OOP", vlna CVZ V) 
 

TISK R-44421 Doba projednávání:  11:29 – 11:30 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1357 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3502 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 26) 
 

TISK R-44440 Doba projednávání:  11:31 – 11:32 
PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1358 

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

16.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3037 a Z 3080 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10) 
 

TISK R-44458 Doba projednávání:  11:33 – 11:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1359 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu změny ÚP - Z 3112 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10) 
 
TISK R-44465 Doba projednávání:  11:35 – 11:36 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec – UZR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Koubek – starosta MČ Praha – Libuš 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1360 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  



13 
 

 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zahájil 
v 11:37 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.  
 

18.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k účetní závěrce společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. za rok 2021 
 
TISK R-44075  Doba projednávání:  11:37 – 11:38 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Válek, MBA – předseda představenstva Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Hejma – předseda dozorčí rady Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Prokop – člen dozorčí rady Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1361 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s., seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

 Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 11:38 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražské služby, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 11:39 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.  
 

19.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k účetní závěrce společnosti Pražské služby, a.s. za rok 2021 

TISK R-44074  Doba projednávání:  11:39 – 12:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Vondra – místopředseda dozorčí rady Pražské služby, a.s.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1362 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražské služby, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz ke mzdovým nákladům, na který 
reagoval JUDr. Roman – předseda představenstva společnosti Pražské služby, a.s.,             
a *************** - Pražské služby, a.s. Následovala diskuse, do které se zapojili - 
primátor hl. m. Prahy, radní Zábranský, náměstek primátora Vyhnánek, náměstek 
primátora Hlubuček, radní Chabr.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 12:04 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražské služby, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 12:05 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.  
 

20.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k udělení pokynů představenstvu společnosti Pražské služby, a.s. 

TISK R-44452  Doba projednávání:  12:05 – 12:18 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Vondra – místopředseda dozorčí rady Pražské služby, a.s.   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1363 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražské služby, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Scheinherr přednesl pozměňovací návrh 
k předloženému návrhu usnesení ve smyslu úpravy bodu II.2.a), a doplnění v rámci bodu 
III. ve znění, které je zobrazeno členům Rady HMP na obrazovce a s tím, že navrhované 
úpravy usnesení jsou zvýrazněny podtržením:  
 
„Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady ,,Pražské služby, a.s." 
 

I.  b e r e   n a   v ě d o m í 
žádost představenstva společnosti Pražské služby, a.s. o udělení pokynů k reorganizaci 
společnosti na in-house dodavatele hl. m. Prahy uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 
 

I I.  s c h v a l u j e 
1. zrušení části B) usnesení valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. ze dne 28. 2. 
2018 o udělení pokynů přijatého v rámci bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady 
uvedeného v příloze č. 2 důvodové zprávy 
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2. udělení následujících pokynů představenstvu společnosti: 
 

a) Proveďte reorganizaci činností společnosti tak, aby podmínka podle § 11 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), 
týkající se překročení 80% podílu činností prováděných při plnění úkolů, které byly 
společnosti svěřeny hl. m. Prahou nebo jinými právnickými osobami, které hl. m. Praha 
ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, na celkových činnostech společnosti, byla 
po 30. červnu 2022 splněna s přiměřenou rezervou 
 
b) Uzavírejte smlouvy v rámci vertikální spolupráce podle § 11 ZZVZ s hl. m. Prahou 
nebo jinými právnickými osobami, které hl. m. Praha ovládá jako své vnitřní organizační 
jednotky 
 

I I I. ž á d á 
 

1) ředitele odborů Magistrátu hl. m. Prahy, jakož i statutární orgány právnických 
osob, které hl. m. Praha ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, aby v 
případě zadávání smluv v rozsahu předmětu podnikání společnosti Pražské 
služby, a.s. jednaly s touto společností o možnostech uzavření předmětných 
smluv v rámci vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ 

 
2) představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.  
a) o přípravu střednědobého plánu společnosti, který bude způsobilý zajistit 

udržení 80% podílu činností prováděných při plnění úkolů, které byly společnosti 
svěřeny hl. m. Prahou nebo jinými právnickými osobami, které hl. m. Praha 
ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, na celkových činnostech 
společnosti, a to bez nutnosti navyšování prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy nebo 
jiných právnických osob, které hl. m. Praha ovládá jako své vnitřní organizační 
jednotky, pokud se s nimi na tomto navýšení nedohodla. Plán musí současně 
zohlednit postupné nahrazování poddodavatelů vlastní kapacitou.  

 

Kontrolní termín: 31.7.2022 
Termín: 31.12.2022 30.6.2023 
 

b) o přípravu střednědobého investičního plánu společnosti, který identifikuje 
nutné investice do nákupu nové techniky a navrhne způsob zajištění jejich 
pořízení (vlastními zdroji, úvěrem nebo potřebou navýšení základního jmění 
společnosti) s cílem navyšování celkových výkonů, zejména strojových výkonů na 
úkor ručních a s ohledem na nahrazování poddodavatelů. 

 
 

Kontrolní termín: 31.7.2022 
Termín: 31.12.2022 30.6.2023“ 
 

 
 Předkladatel – náměstek primátora Hlubuček, v reakci na výše uvedený 
pozměňovací návrh, uvedl, že se ztotožňuje pouze s úpravou v bodě II.2.a) návrhu 
usnesení, ale nesouhlasí s doplněním dalších bodů v rámci bodu III. do předloženého 
návrhu usnesení s tím, že na toto téma by nejdříve měla proběhnout diskuse.  
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 Náměstek primátora Scheinherr požádal o samostatné hlasování o jeho 
doplňujícím návrhu. 
 JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. reagoval na 
navržené úpravy náměstka primátora Scheinherra. 
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o doplňujícím návrhu náměstka 
primátora Scheinherra – pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 1 – přijato.  
 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 12:18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Pražské služby, a.s. a k 
návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP 
 

TISK R-44274 Doba projednávání:  12:19 – 12:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1364 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil z rozpočtového hlediska.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 8. 6. 2022 
 

TISK R-44290 Doba projednávání:  12:22 – 12:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1365 

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

23.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3106 TV 
Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy" 
 
TISK R-43909 Doba projednávání:  12:24 – 12:25 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1366 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0134 TV 
Dolní Počernice, etapa 0009 - Úpická" 
 

TISK R-43859 Doba projednávání:  12:26 – 12:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
Prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1367 

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

25.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Kunratice z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2022 
 
TISK R-44487 Doba projednávání:  12:28 – 12:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
Prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1368 

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

 
ke snížení závislosti hl.m. Prahy na zemním plynu z Ruska 
 

TISK R-43775 Doba projednávání:  12:30 – 12:31 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1369 

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

27.  náměstek primátora Hlubuček 
 
ke Zprávě o prvním roce naplňování Klimatického plánu hl.m. Prahy do roku 2030 
 
TISK R-44611 Doba projednávání:  12:32 – 12:33 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1370 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi.  

 
 

28.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí účelové 
investiční dotace Městské části Praha – Libuš 
 

TISK R-44229 Doba projednávání:  12:34 – 12:35 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1371 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

29.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a k návrhu na poskytnutí 
investičních účelových dotací pro městské části Praha-Klánovice a Praha-Libuš 
 
TISK R-44451 Doba projednávání:  12:36 – 12:37 

PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1372 

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

 
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy na provedení rekonstrukcí a 
výstaveb služeben Městské policie hl.m. Prahy a Policie ČR v roce 2022 z kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 
TISK R-44028 Doba projednávání:  12:38 – 12:39 

PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1373 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zahájil v 12:40 hodin I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček.  

 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.  
 
 

31.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost za rok 2021 
 
TISK R-44071  Doba projednávání:  12:40 – 12:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1374 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost, zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček v 12:41 hodin. 
 
 

  



24 
 

32.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na dofinancování roku 2021 pro 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciovou společnost, ztrát dopravců PID v souvislosti s 
pandemií COVID-19 v roce 2022 a dílčí dofinancování roku 2022 (vícenáklady za                
1. čtvrtletí) 
 
TISK R-44432 Doba projednávání:  12:42 – 12:43 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1375 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

33.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k záměru odboru ODO MHMP na realizaci veřejných zakázek “Výběr dopravce pro 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast A1 - 
Kladensko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID - oblast A2 - Hostivicko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast A3 - Rakovnicko“, “Výběr 
dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - 
oblast A4 - Mníšecko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast A5 - Mnichovohradištsko“, “Výběr dopravce pro 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast A6 - 
Líbeznicko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci PID - oblast B1 - Stochovsko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast B2 - Štěchovicko“, “Výběr 
dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - 
oblast B3 - Jílovsko“, “Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID - oblast B4 - Voticko“, “Výběr dopravce pro uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID - oblast B5 - Brandýsko“ 
 

TISK R-44130 Doba projednávání:  12:44 – 12:45 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1376 

  



25 
 

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

34.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém liniového 
řízení a provozních dopravních informací" 
 

TISK R-44562 Doba projednávání:  12:46 – 12:47 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
Ing. Pípa – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1377 

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

35.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k dokumentu Dodatek k Analýze Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, dalšímu postupu 
procesu aktualizace a ke zprávě o průběhu implementace Plánu udržitelné mobility Prahy 
a okolí 
 

TISK R-44024 Doba projednávání:  12:48 – 12:49 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1378 

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

 
k návrhu na úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Malešice vlastníka ISO Praha spol. s r. o., 
IČO: 60199962, do vlastnictví hl.m. Prahy a související úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy pro rok 2022 
 
TISK R-43925 Doba projednávání:  12:50 – 12:51 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1379 

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

37.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na vyhlášení Programu pro označování provozoven na území Pražské 
památkové rezervace v roce 2023 
 

TISK R-44308 Doba projednávání:  12:52 – 12:53 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1380 

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

 
k závěrečnému účtu a Zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO za rok 2021 
 

TISK R-44504 Doba projednávání:  12:54 – 12:55 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1381 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

39.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na schválení nového znění Stanov Dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 
 

TISK R-44502 Doba projednávání:  12:56 – 12:57 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1382 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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40.  náměstek primátora Vyhnánek 
 
k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2021 
 
TISK R-44181 Doba projednávání:  12:58 – 12:59 

PŘIZVANÍ: Ing. Rott – ředitel UCT MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1383 

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

41.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k záměru na přijetí úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve výši 22,763 mld. Kč, 
určeného na spolufinancování výstavby projektu I. provozního úseku trasy metra D - 
projekt EIB - "PRAGUE METRO LINE D1 PHASE I - GREEN LOAN (2021-0597)" 
 

TISK R-44216 Doba projednávání:  13:00 – 13:02 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1384 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
náměstek primátora Vyhnánek.  
 Náměstek primátora Scheinherr se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., zahájil v 13:03 hodin 
I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček.  

 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.  
 
 
 

42.  radní Chabr 

 
k účetní závěrce společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

TISK R-44063  Doba projednávání:  13:03 – 13:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
Mgr. Bouška – předseda představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. P. Kubíček – předseda dozorčí rady TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1385 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., zakončil                    
I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček v 13:04 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zahájil 
v 13:05 hodin I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček.  

 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.  
 

43.  radní Chabr 
 
ke zvýšení základního kapitálu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
peněžitým vkladem 
TISK R-44080  Doba projednávání:  13:05 – 13:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, 
a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Fiala – člen představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. P. Kubíček – předseda dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Knitl – místopředseda dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1386 
 
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr. 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zakončil 
I. náměstek primátora hl. m. Prahy Hlaváček v 13:06 hodin. 
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44.  radní Chabr 

 
k návrhu na převod pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníka sousedního 
pozemku v lokalitě Kozí-U Milosrdných, v k.ú. Staré Město 
 

TISK R-37727 Doba projednávání:  13:07 – 13:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  2 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1387 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
radní Chabr.  

 I. náměstek primátora Hlaváček předal zpět řízení schůze primátorovi hl. m. 
Prahy.  

 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ se vyjádřil a přednesl 
protinávrh ve znění:  
„Rada HMP 
1. ukládá zahájit jednání se společností Praga Progetti e Investimenti s.r.o. o uzavření 
smlouvy o narovnání vzájemných vztahů ohledně pozemků parc. č. 905, 906, 907, 908, 
909/1 a 910/2 ležících v katastrálním území Staré Město, Praha 1, s tím, že 
1) bude-li společnost Praga Progetti e Investimenti s.r.o. preferovat získání těchto 
pozemků či jejich částí, respektive na těchto pozemcích postavených bytů do vlastnictví, 
získá Hlavní město Praha za hodnotu pozemků, která bude stanovena ke dni uzavření 
smlouvy o narovnání případně ke dni pozdějšímu, nikoli peníze, nýbrž příslušnou část 
bytů, které společnost Praga Progetti e Investimenti s.r.o. na pozemcích vybuduje, 
2) bude společností Praga Progetti e Investimenti s.r.o. a jejím právními nástupci 
garantováno, a to v případě nutnosti i zřízením věcných práv, že byty vybudované na 
těchto pozemcích budou využívány k trvalému bydlení a nikoli pro krátkodobé 
ubytování a 
3) ve smlouvě o narovnání bude zohledněna nejen celá doba, po níž mělo být společností 
Praga Progetti e Investimenti s.r.o. hrazeno dle Nájemní smlouvy č. 
NAP/58/02/010269/2007 nájemné (a to včetně doby stavby), nýbrž i všechny doby, po 
které měla společnost Praga Progetti e Investimenti s.r.o. tyto pozemky ve svém užívání 
Odpovídá: Jan Chabr 
Termín: 15.7.2022“ 
 
 Na výše uvedený protinávrh reagoval předkladatel.  
 Na výzvu předkladatele reagoval komentářem JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen 
řízením LEG MHMP.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil.  
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz a nahlásila svůj potenciální střet 
zájmů vztahující se k předloženému materiálu.   
 Náměstek primátora Vyhnánek si osvojil výše přednesený protinávrh        
Mgr. J. Čižinského a požádal, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech protinávrhu.  
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 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat po jednotlivých bodech výše 
uvedeného protinávrhu – hlasování k bodu 1.1) protinávrhu – pro 4, proti 0, zdržel se 6, 
nehlasoval 1 – nepřijato.  
 Hlasování k bodu 1.2) protinávrhu - pro 4, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 3 - 
nepřijato.  
 Hlasování k bodu 1.3) protinávrhu - pro 4, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 3 – 
nepřijato.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že ani jedna část výše uvedeného 
protinávrhu nebyla přijata a materiál bude tedy hlasován v předloženém znění.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

45.  radní Chabr 

 
k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Malešice, k.ú. Chodov, k.ú. Lhotka a k.ú. Krč ve 
vlastnictví právnické osoby za pozemky v k.ú. Malešice ve vlastnictví hl.m. Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 
TISK R-43643 Doba projednávání:  13:25 – 13:26 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1388 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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46.  radní Chabr 

 
k návrhu směny pozemku parc. č. 700/1 v k.ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, za pozemky parc. č. 2243 a parc. č. 2244 v k.ú. Libeň, obec Praha, ve vlastnictví spol. 
KUNRATICKÁ DEVELOPMENT s.r.o., a zřízení služebnosti 
 
TISK R-44415 Doba projednávání:  13:27 – 13:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti upozornil na stanovisko IPR HMP 
k této věci, na což reagoval I. náměstek primátora Hlaváček. 
  Předkladatel - radní Chabr v reakci uvedl, že nyní přerušuje projednávání 
předloženého materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP za účelem vyjasnění 
některých skutečností.  
 PŘERUŠENO na závěr projednání 
 
 
 
 
 
 
 

47.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Lhotka z vlastnictví ČR-České pošty s.p. do 
vlastnictví hl.m. Prahy a uzavření nájemní smlouvy mezi hl.m. Prahou a ČR-Českou poštou 
s.p. a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 na rok 2022 
 
TISK R-44412 Doba projednávání:  13:30 – 13:32 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1389 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 I. náměstek primátora Hlaváček se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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48.  radní Chabr 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 639/10 a parc. č. 642 v k.ú. Běchovice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

TISK R-40064 Doba projednávání:  13:33 – 13:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1390 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Primátor hl. m. Prahy se krátce vyjádřil.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

49.  radní Chabr 
 
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 614/8 v k.ú. Košíře z vlastnictví 
společnosti Na Stárce, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

TISK R-44478 Doba projednávání:  13:36 – 13:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1391 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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50.  radní Chabr 
 
k návrhu na úpravu smluvních vztahů související s ekonomickým dopadem pandemie 
COVID-19 
 

TISK R-44385 Doba projednávání:  13:38 – 14:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr a dal do 
úvahy případnou úpravu návrhu usnesení ve smyslu vyřazení bodů I.2. a I.3. ve znění: 
„Rada hl. m. Prahy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě                                 
č. NAN/83/01/013984/2014 ze dne 25. 4. 2014, ve znění pozdějších dodatků č. 1-3, dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení“ a „Rada hl. m. Prahy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 
k Nájemní smlouvě č. 477/20/26 ze dne 10. 12. 2020, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení“,        
za účelem další diskuse.   
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz k příloze 
č. 1 k usnesení k ustanovení s názvem „Prodloužení doby nájmu“ (hotel Emblem), kde se 
uvádí informace, z nichž v rozporu s úvodním slovem předkladatele vyplývá, že jde o 
prodloužení nájemního vztahu. Ing. Rak – ředitel HOM MHMP reagoval s tvrzením, že o 
prodloužení nájemního vztahu se nejedná.  
 Radní Zábranský, na základě znění dodatku, upozornil, že v případě 
společnosti Lorinfaj se o prodloužení doby nájmu jedná. Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
reagoval s tím, že v předchozí části se vyjadřoval pouze k hotelu Emblem.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal o zobrazení přílohy č. 4 k důvodové 
zprávě materiálu, strana 7, bod 4.2 a 4.3., z nichž vyplynulo, že dodatek nájemní smlouvy 
pro hotel Emblem, prodloužení nájemní smlouvy obsahuje. Náměstek primátora 
Scheinherr vyzval předkladatele – radního Chabra, aby předložený materiál stáhl 
z dnešního jednání Rady HMP, což radní Chabr akceptoval, ale upozornil na možné 
komplikace nájemce při vyjednávání s bankou.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vystoupil v diskusi s názorem, že desítky let 
trvající nájemní smlouvy jsou přežitkem a hl. m. Praha by je nemělo uzavírat. Náměstek 
primátora Vyhnánek vyzval ředitele Ing. Raka – ředitel HOM MHMP, aby objasnil, jak je 
to s prodloužením doby nájmu v předkládaných dodatcích.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP hovořil o nedorozumění a odůvodnil změnu ve 
smluvním vztahu ekonomickou situací v centru města. Dále uvedl, že byly zpracovány 
ekonomické analýzy, které zohlednily situaci nájemce, a uvedl, že v případě hotelu 
Emblem byl vyhotoven dodatek na 40 let nájmu a zafixována opce na minimálně 5 let, 
přičemž dle jeho slov jde o 5 let kratší dobu trvání, než je v původní smlouvě.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ konstatoval, že 
informace o tom, že předkládaným materiálem se nenavrhuje prodloužení smluv, je 
nepravdivá. Dále Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vysvětlení        
Ing. Raka – ředitel HOM MHMP, označil za nepravdu, neboť původní smlouva je 30 let 
nájem + 5-20 let opce, dodatek by fixoval 40 let nájem + 5-20 let opce.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti uvedl, že se jedná o složitou 
problematiku a požaduje další diskusi.  
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 Radní Chabr se ohradil proti nařčení z nepravdy a hovoří o problému odlišné 
právní terminologie. Radní Chabr jako předkladatel uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu s tím, že k tomuto proběhne ještě další debata.  
 Radní Zábranský se ohradil proti slovům, že otázka prodloužení doby nájmu 
je nedorozuměním a uvedl, že věc nelze chápat jinak, než jako prodloužení. K témuž se 
v diskusi přidal i náměstek primátora Scheinherr.  
 PŘERUŠENO 
 
 

51.  radní Chabr 
 
k oznámení záměru Městské části Praha - Březiněves na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha - Březiněves, pozemky v k.ú. 
Březiněves, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
TISK R-44008 Doba projednávání:  14:12 – 14:17 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1392 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a přednesl svůj 
pozměňovací návrh k návrhu usnesení v bodě I. tak, aby namísto „nepožaduje“, byl tento 
bod ve znění „požaduje“, a požádal o diskusi.  
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil. 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti a Mgr. J. Čižinský – předseda klubu 
ZHMP PRAHA SOBĚ se připojili k pozměňovacímu návrhu předkladatele.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu schváleno.  
 
 

52.  radní Chabr 

 
k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2021 

TISK R-44447 Doba projednávání:  14:18 – 14:20 
PŘIZVANÍ: Ing. Rott – ředitel UCT MHMP 
prostřednictvím videokonference  
PŘERUŠENO 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k případným neveřejným částem 
materiálu, na což reagoval předkladatel – radní Chabr s tím, že za účelem vyjasnění této 
skutečnosti přerušuje projednávání předloženého materiálu na závěr dnešního 
projednání Rady HMP.  
 PŘERUŠENO na závěr projednání 
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53.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci Nadační fond Vrba a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

TISK R-43946 Doba projednávání:  14:21 – 14:22 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1393 

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

I. náměstek primátora Hlaváček požádal předkladatele – radního Chabra o přerušení 
projednávání materiálu R-44415 s názvem „k návrhu směny pozemku parc. č. 700/1 v k.ú. 
Michle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemky parc. č. 2243 a parc. č. 2244 v 
k.ú. Libeň, obec Praha, ve vlastnictví spol. KUNRATICKÁ DEVELOPMENT s.r.o., a zřízení 
služebnosti“, který měl být projednán v závěru dnešního jednání Rady HMP, až do 
příštího jednání Rady HMP, s čímž předkladatel – radní Chabr souhlasil. PŘEŘUŠENO.  
 
 

54.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizacím Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. a 
SANANIM z. ú. a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0582 a kap. 1016 v roce 
2022 
 
TISK R-44350 Doba projednávání:  14:23 – 14:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1394 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  

 I. náměstek primátora Hlaváček omluvil svou neúčast na zbývající části 
dnešního jednání Rady HMP a odpojil se.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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55.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci NADĚJE a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

TISK R-44434 Doba projednávání:  14:25 – 14:26 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1395 

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

56.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci PROGRESSIVE, o.p.s. a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 a kap. 
1016 v roce 2022 
 

TISK R-44448 Doba projednávání:  14:27 – 14:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1396 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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57.  radní Johnová 
 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov 
Maxov 
 

TISK R-42442 Doba projednávání:  14:29 – 14:30 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1397 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

58.  radní Johnová 

 
k návrhu koncepčního materiálu "Optimální síť adiktologických služeb v Praze" 
 
TISK R-44349 Doba projednávání:  14:31 – 14:32 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1398 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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59.  radní Johnová 
 
k návrhu na schválení dohody mezi správci osobních údajů (Hlavní město Praha a 
Psychiatrická nemocnice Bohnice) 
 

TISK R-44467 Doba projednávání:  14:33 – 14:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1399 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

60.  radní Johnová 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace č. DOT/81/01/001351/2022 s příjemcem dotace Dům tří 
přání, z.ú. 
 

TISK R-44285 Doba projednávání:  14:35 – 14:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1400 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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61.  radní Johnová 
 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů 
 

TISK R-41403 Doba projednávání:  14:37 – 14:38 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1401 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

62.  radní Šimral 

 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "SŠAaI Weilova, P 10 - 
vybudování auly" a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v 
kapitole 04 - Školství, mládež a sport 
 

TISK R-44124 Doba projednávání:  14:39 – 14:40 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1402 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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63.  radní Šimral 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl.m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury 
 

TISK R-44497 Doba projednávání:  14:41 – 14:42 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1403 

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

64.  radní Šimral 

 
k návrhu Smlouvy o postoupení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené 
mezi hl.m. Prahou a Základní školou německo-českého porozumění a Gymnáziem 
Thomase Manna, o.p.s. v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu 
2 - Inovace ve vzdělávání 
 

TISK R-43124 Doba projednávání:  14:43 – 14:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1404 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti   Prague City Tourism a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s., zahájil v 14:45 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.  
 
 

65.  radní Třeštíková 

 
k účetní závěrce společnosti Prague City Tourism a.s. za rok 2021 
 

TISK R-44062  Doba projednávání:  14:45 – 14:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Cipro – předseda představenstva Prague City Tourism a.s. 
prostřednictvím videokonference  
P. Zeman – předseda dozorčí rady Prague City Tourism a.s.  
prostřednictvím videokonference  
J. Wolf – člen dozorčí rady Prague City Tourism a.s.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1405 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Prague City Tourism a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s. zakončil primátor hl. 
m. Prahy v 14:46 hodin. 
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66.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v roce 2022 
 

TISK R-44170 Doba projednávání:  14:47 – 14:48 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1406 

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

67.  radní Třeštíková, náměstek primátora Vyhnánek  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium 
hl.m. Prahy v roce 2022 
 

TISK R-44372 Doba projednávání:  14:49 – 14:53 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 
Mgr. J. Rozehnal – ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1407 
  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – radní Třeštíková a náměstek 
primátora Vyhnánek.  
 Náměstek primátora Vyhnánek upozornil, že je přítomen také ředitel 
Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy a požádal ho o komentář.  
 Mgr. Rozehnal – ředitel organizace Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 
doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz, na který odpovídal Mgr. Rozehnal - ředitel 
Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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68.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022 
 

TISK R-44136 Doba projednávání:  14:54 – 14:55 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1408 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

69.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí 
individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 
 
TISK R-44303 Doba projednávání:  14:56 – 14:57 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1409 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností konstatoval, že 
zastupuje momentálně nepřítomného ředitele MHMP Ing. Kubelku, Ph.D.  
 

70.  ředitel MHMP, v zastoupení JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele 
MHMP pro Sekci průřezových činností  

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a provedení 
interiéru Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
rok 2022 
 
TISK R-43196 Doba projednávání:  14:58 – 15:02 

PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP 
prostřednictvím videokonference  
PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností.  
 Radní Třeštíková vznesla dotaz na interiérové prvky, na který odpovídal      
Ing. Stránský – pověřen řízením SLU MHMP.  
 Náměstek primátora Vyhnánek tlumočil žádost P. Zemana – předseda Výboru 
pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na objasnění některých 
skutečností a v návaznosti na toto požádal o přerušení projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. - zástupce 
ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností s tím, že v zastoupení předkladatele 
přerušuje projednávání předloženého materiálu do příště.  
 Radní Zábranský se závěrem vyjádřil, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. - 
zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností.  
 PŘERUŠENO 
 

71.  primátor hl. m. Prahy 
 
k Memorandu o porozumění a vzájemné spolupráci mezi hl.m. Prahou a Dětským fondem 
OSN 
 

TISK R-44486 Doba projednávání:  15:03 – 15:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1410 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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72.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci pro zajištění pozemků pro stavbu                         
č. 44544: Terminál Smíchovské nádraží 
 

TISK R-44347 Doba projednávání:  15:05 – 15:06 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2                                                                                   
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1411 

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

73.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na úpravu prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného na území hl.m. Prahy 
pro seniory od 65 let v souvislosti se zrušením bezplatné přepravy seniorů od 70 let na 
území Středočeského kraje od 12. 6. 2022 a k revokaci usnesení Rady HMP č. 1300 ze dne 
30. 5. 2022 na poskytování zvláštní ceny jízdného 0 Kč po dobu 5 dnů na území HMP 
osobám, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace 
na Ukrajinu a rozšíření kategorie Občan v hmotné nouzi od 1. 6. 2022 
 
TISK R-44636 Doba projednávání:  15:07 – 15:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                   
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1412 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl doplnění koncového termínu platnosti v rámci 
bodu III. návrhu usnesení, na což reagoval náměstek primátora Scheinherr. 
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vznesla 
dotaz, na který odpovídal náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění 
nového bodu ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá řediteli ROPID vyhodnotit možnost 
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využívání jednotlivých dokladů o existujících dávkách pro uprchlíky z Ukrajiny za účelem 
vyhodnocení adresného nároku pro osoby v hmotné nouzi. Termín: 31.8.2022“, s čímž 
předkladatel – náměstek primátora Scheinherr souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

74.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Bikesharing do PID Lítačka, Dílčí část 1. Mechanická kola" 
 

TISK R-44553 Doba projednávání:  15:17 – 15:18 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1                                                                                   
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1413 

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

75.  radní Šimral 
 
k odsouhlasení dokumentu Regionální akční plán hl.m. Prahy (RAP) 
 
TISK R-44226 Doba projednávání:  15:19 – 15:20 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SLU MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1414 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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76.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2591/30 o výměře 528 m2 k.ú. Kobylisy 
 

TISK R-44053 Doba projednávání:  15:21 – 15:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1415 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Náměstek primátora Vyhnánek tlumočil připomínku Mgr. J. Čižinského – 
předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, k předloženému materiálu, na což reagoval radní 
Chabr a Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

52.  radní Chabr 
 
k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 2021 
 
TISK R-44447 Doba projednávání:  15:26 – 15:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Rott – ředitel UCT MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1416 

   
 Ing. Rott – ředitel UCT MHMP uvedl, že diskutované části materiálu mohou 
být zveřejněny.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Primátor hl. m. Prahy požádal předkladatele – radního Chabra o přeřazení materiálů      
R-43721 a R-44593 z operativního rozhodování do projednání Rady HMP, s čímž radní 
Chabr souhlasil. Zařazeno jako body č. 77 a č. 78.  
 

77.  radní Chabr 

 
k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Háje, Hostivař a Dejvice mezi hlavním městem Prahou 
a fyzickou osobou 
 

TISK R-43721 Doba projednávání:  15:28 – 15:32 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1417 
   
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz s odkazem na stanovisko IPR HMP 
k předloženému materiálu, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, radní Chabr, 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

78.  radní Chabr 
 
k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kyje ve spoluvlastnictví fyzických osob za část pozemku 
v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

TISK R-44593 Doba projednávání:  15:33 – 15:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN 
   
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz s odkazem na stanovisko INV MHMP 
k předloženému materiálu, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
 Primátor hl. m. Prahy požádal předkladatele – radního Chabra o přerušení 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem další 
diskuse, s čímž radní Chabr souhlasil.   
 PŘERUŠENO 
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79.  radní Chabr 

 
k vložení souboru teplárenského majetku ve vlastnictví HMP do společnosti Teplo pro 
Prahu, a.s. a vytvoření společného podniku (tzv. joint venture) Teplo pro Prahu, a.s. 
 
TISK R-44426 Doba projednávání:  15:36 – 15:38 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
PŘERUŠEN  

  
 Předkladatel – radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho dalších úprav a vypořádání 
připomínek.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil.  
 PŘERUŠENO 
 

 
 
 
 
 

80.  ředitel MHMP 

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

TISK R-44649 Doba projednávání:  15:39 – 15:40 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1418 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 81 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 56 schváleného programu 
(15:41 – 15:42) 
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 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – I. náměstek 
primátora Hlaváček – přijato) 
 
 
1. ke schválení vzorové Smlouvy o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské 
koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí na 
období do roku 2025 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1419 
 
2. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44155 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1420 
 
3. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44156 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1421 
 
4. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1422 
 
5. k revokaci usnesení Rady HMP č. 277 ze dne 17. 2. 2020 k pilotnímu programu 
koordinátorů participativního plánování 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43426 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1423 
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6. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na části pozemku parc. č. 1481/2 
v k.ú. Běchovice, dle geometrického plánu č. 1270-115/2021 ze dne 25. 1. 2022 oddělené a 
nově označené jako pozemek parc. č. 1481/7 v k.ú. Běchovice, do vlastnictví hl. m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43381 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1424 
 
7. k návrhu OCP MHMP vyhovět žádostem o slevu na nájemném nájemcům nebytových 
prostor hl.m. Prahy sloužících k podnikání 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42882 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1425 
   
8. k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní smlouvu č. NAP/85/04/000301/2012 
uzavřenou se společností IVNIKL, s.r.o., IČO: 28223187, dne 30.10.2012, a to v tříměsíční 
výpovědní době 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44186 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1426 
 
9. k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků ponechaných MČ Praha 4 k 
čerpání v roce 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44231 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1427 
 
10. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů na 
záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (tzv. Pětikoruna ze vstupu) 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44364 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1428 
 
11. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura a v kapitole 10 - Pokladní správa na rok 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44397 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1429 
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12. k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi HMP a obchodní společností NOSTA-
HERTZ spol. s r.o. 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-41086 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1430 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP - ODO SK (přeúčtování faktur u 
projektu „Preference B") v kapitole 03 - Doprava v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43864 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1431 
   
14. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání DOH/21/05/007434/2022 s Českými 
dráhami, a.s. IČO: 70994226 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44240 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1432 
 
15. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 106/4, parc. č. 108/4, parc. č. 108/5 a 
parc. č. 109/6 v k.ú. Hlubočepy do vlastnictví hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42675 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1433 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44333 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1434 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu ze Státního 
programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021 - program EFEKT určeného 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44515 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1435 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní Měcholupy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44517 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1436 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 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 – Lysolaje 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44519 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1437 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 21 a Praha – Kolovraty 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44521 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1438 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 22 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44523 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1439 
 
22. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44455 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1440 
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23. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Zbraslav k podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44492 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1441 
 
24. k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44534 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1442 
 
25. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z 
příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2019 a k vratkám podílů na dodatečné daňové 
povinnosti hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44443 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1443 
   
26. k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 
a k vratkám podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44450 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1444 
 
27. ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44091 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1445 
 
28. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy jako 
doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z 
hazardních her od 1.12.2021 do 31.12.2021 a k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl.m. Prahy obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z 
loterií v období od 1.1.2022 do 31.5.2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44619 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1446 
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29. k návrhu na výmaz zástavního práva, zapsaného na LV č. 166 pro k.ú. Vysočany, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44143 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1447 
 
30. k návrhu na úplatné nabytí ideálních podílů pozemků v k.ú. Jinonice - Lokalita Vidoule - 
Stolová hora do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43954 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1448 
 
31. k návrhu na úplatný převod dvou částí pozemku parc. č. 2086/1, k.ú. Dejvice 

− radní Chabr 
− TISK R-42761 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1449 
   
32. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1701 k.ú. Nové Město z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Pražské energetiky a. s. 

− radní Chabr 
− TISK R-42889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1450 
 
33. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 285 k.ú. Střešovice o výměře 166 m2 

− radní Chabr 
− TISK R-43933 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1451 
 
34. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2741/28 včetně objektu bez č.p. v k.ú. 
Hostivař 

− radní Chabr 
− TISK R-44471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1452 
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35. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 920/65, 2051/3, 2051/4, 2051/5 a 
2053/9 vše v k.ú. Košíře, obec Praha, dále pozemků parc. č. 4849/4, 5084/1, 5084/3, 
5084/4, 5084/5 a 5084/6 vše v k.ú. Smíchov, obec Praha a spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4983/2 v k.ú.  Smíchov, obec Praha, z vlastnictví ČR s 
právem hospodaření s majetkem státu pro Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v 
likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1453 
 
36. k návrhu na směnu pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. Štěrboholy mezi hlavním 
městem Prahou a společností NOBUR s.r.o. 

− radní Chabr 
− TISK R-42041 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1454 
   
37. k návrhu směny pozemků parc. č. 3550/1, 3550/2, 3565/1, 3565/2, 3573, 3578, 
3587/1, 3616/3, 3617/1 a 3617/3 v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví hl.m. Prahy, za 
pozemky parc. č. 3022/13, 3498, 3542/3, 3544/1, 3544/4 a 3566/3 v k.ú. Břevnov, obec 
Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, IČO: 00216208, zřízení služebností a postoupení 
části smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

− radní Chabr 
− TISK R-43984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1455 
 
38. k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy a Říčany u Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1456 
   
39. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Žižkov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44345 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1457 
 
40. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí           
č. 96/14, umístěného na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44414 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1458 
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41. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 8 
a Praha - Nebušice (pozemky, opěrné zdi, terénní a sadové úpravy v k.ú. Libeň, pozemky v 
k.ú. Nebušice) 

− radní Chabr 
− TISK R-43362 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1459 
 
42. 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 svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 13 (pozemek v k.ú. Stodůlky) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové 
organizace hlavního města Prahy Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

− radní Chabr 
− TISK R-43893 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1460 
   
43. k návrhu na oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve a na 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace ROPID v roce 2022 na úhradu ročního jízdného 
pro dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve 

− radní Johnová 
− TISK R-43715 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1461 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 05 

− radní Johnová 
− TISK R-44316 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1462 
 
45. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola - Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

− radní Šimral 
− TISK R-43782 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1463 
 
46. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 7, Nad 
Štolou 1 

− radní Šimral 
− TISK R-44146 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1464 
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47. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Střední odborná škola Jarov v roce 2022 

− radní Šimral 
− TISK R-44235 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1465 
   
48. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30. 4. 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-44260 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1466 
 
49. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu 
rozpočtů domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací v působnosti odboru SML MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-44283 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1467 
 
50. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program "Podpora rozvoje 
dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-44479 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1468 
   
51. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program "Podpora rozvoje 
dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-44484 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1469 
 
52. k návrhu na změnu zřizovacích listin Domů dětí a mládeže, příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy, v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-44302 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1470 
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53. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1471 
   
54. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44209 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1472 
 
55. k návrhu na schválení pronájmu ubytovacích místností hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44366 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1473 
 
56. ke zprávě o stavu Významných informačních systémů a kritické informační 
infrastruktury v roce 2021 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43760 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1474 
   
 

82.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 2022 
 

TISK R-44464 Doba projednávání:  15:43 – 15:48 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1475 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy a požádal, aby materiál Z-10415 s názvem „ke vstupu hl. m. Prahy do spolku 
Otevřená města z.s. a k úpravě rozpočtu vlastního HMP na rok 2022“, byl zařazen 
v programu ZHMP na pevný čas v 14:00 hodin vzhledem k účasti zástupce spolku 
Otevřená města z.s., na což reagoval náměstek primátora Vyhnánek. Primátor hl. m. 
Prahy v reakci konstatoval, že na této úpravě netrvá a program ZHMP bude hlasován 
v předloženém znění.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 83 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
15:49-15:50 
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 podáním č.j. MHMP 947720/2022 ze dne 27. 5. 2022, zaslaným **************, 
zástupce iniciativy HLUK Z PRAHY 4, ve věci týkající se Porušení slibů pořadatelů a 
další pořádání hudebních produkcí  

2. s podáním č.j. MHMP 970647/2022 ze dne 29. 5. 2022, zaslaným **************, 
zástupce iniciativy HLUK Z PRAHY 4, ve věci týkající se Dopisu starosty MČ Praha 7 
ve věci nadměrné hlukové zátěže v prostorech Výstaviště Praha, a.s.  

3. s podáním č.j. S-MHMP 979926/2022 ze dne 31. 5. 2022, zaslaným zástupci 
petičního výboru *********, ***********, s názvem „Petice za zachování koeficientu 
zastavěnosti v okolí ulice Lávová“ 

4. s podáním č.j. MHMP 1004701/2022 ze dne 1. 6. 2022, zaslaným ***********, ve věci 
týkající se Vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích  

 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k aktuálnímu stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 na úrovní hl. m. Prahy 
a ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44172 

 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44297 

 
Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním městem 
Prahou za rok 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-43840 
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22. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 15:51 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1345 až č. 1475 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: 13. 6. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


