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Zápis 
 

z 21. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 30. května 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:   na část jednání – primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A.  
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 21. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:12 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 
(10:13 – 11:03) 
 
Schválení zápisu z 19. jednání Rady HMP ze dne 16. 5. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – náměstek 
primátora Hlubuček) 
 

Primátor hl. m. Prahy omluvil svou nepřítomnost na části dnešního jednání Rady HMP. 

 

Radní Kordová Marvanová upozornila na nutnost zařazení materiálu R-43806 s názvem 

„k záměru odboru HOM MHMP na realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner 
pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“ formou 
otevřeného řízení, ke jmenování hodnotící komise, k výjimce z usnesení Rady HMP č. 2669 
ze dne 1.11.2021 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/8 ze dne 20.6.2019 a č. 22/93 ze dne 
18.12.2020 a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce“, na program 
dnešního jednání Rady HMP. Následovala diskuse k tomuto tématu, ve které vystoupili: 
P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP, primátor hl. m. Prahy, radní Kordová 
Marvanová, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, radní Zábranský,         
J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP, Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu,        
I. náměstek primátora Hlaváček, Ing. Prokop – předseda klubu ZHMP ANO 2011. 
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V návaznosti na předchozí diskusi radní Kordová Marvanová uvedla, že nebude 
navrhovat dodatečné zařazení materiálu R-43806 na program dnešního jednání Rady 
HMP s tím, že toto bude dále diskutováno.  

 

Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi a odpojil 
se.   

 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k Memorandu o porozumění a vzájemné spolupráci mezi hl. m. Prahou a UNICEF 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-44486 

 
k záměru městské části Praha 9 získat do svěřené správy nemovitosti v Areálu Skloněná v 
k.ú. Vysočany 

- radní Chabr 
- TISK R-44100 

 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti požádal předkladatele o stažení materiálu         
R-44130 z dnešního jednání Rady HMP za účelem další diskuse, na což reagoval 
předkladatel – náměstek primátora Scheinherr s tím, že tento materiál stahuje 
z dnešního jednání Rady HMP a bude předložen na příštím jednání Rady HMP.  
 
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“ 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44130 
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Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úplatný převod stavby komunikace v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví právnické osoby 

- radní Chabr 
- TISK R-39436 

 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 

V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti požádal předkladatele o přeřazení materiálu    
R-43967 z operativního rozhodování do projednání Rady HMP, na což souhlasně 
reagoval předkladatel – radní Chabr. 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy, smluv o výpůjčce a návrhu na schválení 
výpovědí ze smlouvy o výpůjčce a z nájemní smlouvy 

- radní Chabr 
- TISK R-43967 
- zařazeno jako bod č. 24 

 
I. náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o přeřazení materiálu R-43967 
z operativního rozhodování do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 
0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy Hřib, náměstek primátora 
Hlubuček – přijato.  
 
 
 

 
 

 
 

Schválení programu 21. jednání Rady HMP  
 Program 21. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – primátor 
hl. m. Prahy Hřib, náměstek primátora Hlubuček) 
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2.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
 
k dalšímu postupu v projektu Spolkového dostupného bydlení a k návrhu na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v kap. 08, 09, 10 
 

TISK R-44243 Doba projednávání:  11:04 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
P. Urbánek – ředitel Pražské developerské společnosti  
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. Náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Ing. Paneš, Ph.D. - ředitel ROZ MHMP vznesl technickou připomínku k příloze 
č. 1 k návrhu usnesení týkající se rozpočtového opatření a upozornil zde na nutnost 
úpravy v prvním řádku tabulky ve sloupci s názvem „Odbor/Organizace“ by mělo být 
uvedeno „SLU MHMP“, dále doporučil úpravu formulace návrhu usnesení v bodě IV.4.4. 
tak, aby namísto slova „předložit“, bylo uvedeno slovo „připravit“, s těmito úpravami oba 
předkladatelé souhlasili.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP se vyjádřil k internímu 
připomínkovému řízení materiálu, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček s tím, 
že přerušuje projednávání předloženého materiálu na závěr dnešního projednání Rady 
HMP, což bylo druhým předkladatelem – radním Zábranským akceptováno.  
 Radní Marvanová vznesla dotazy a připomínky s tím, že by měla ještě 
proběhnout k tomuto tématu debata, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček a 
radní Zábranský.  
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP se vyjádřil. 
 PŘERUŠENO na závěr projednání   
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3.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k organizaci Architektonické soutěže 4. kvadrant Vítězného náměstí 
 
TISK R-44050 Doba projednávání:  11:14 – 11:17 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1269 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

4.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení I. náměstek primátora 
Hlaváček 

 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Záruční a pozáruční 
servis motorových vozidel tovární značky Hyundai na 4 roky" 
 

TISK R-44204 Doba projednávání:  11:18 – 11:19 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1270 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení I. náměstek primátora 
Hlaváček 

 
k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Realizace obnovy parku na Vítkově I. etapa“ 
 

TISK R-44128 Doba projednávání:  11:20 – 11:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Frantík – OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1271 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

6.  radní Chabr 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 637 ze dne 6. 4. 2020 k návrhu Pravidel pro odměňování 
členů dozorčích rad a výborů pro audit obchodních společností se 100% majetkovou 
účastí hl.m. Prahy 
 
TISK R-44388 Doba projednávání:  11:22 – 11:23 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1272 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
zahájil v 11:24 hodin I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr 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.  
 

7.  náměstek primátora Scheinherr  
 
ke jmenování členů výboru pro audit společnosti Technická správa komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 

TISK R-44378  Doba projednávání:  11:24 – 11:25 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Sinčák, MBA – předseda představenstva Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Ing. P. Richter – místopředseda dozorčí rady Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s.  
Ing. J. Jílek – člen dozorčí rady Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Ing. J. Machala – člen dozorčí rady Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1273 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:25 hodin. 
 
 
 

8.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k návrhu Grafického manuálu pro tvorbu informačních panelů u dopravních staveb 
 
TISK R-43469 Doba projednávání:  11:26 – 11:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1274 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 

 Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP dodatečně vystoupil k předchozímu materiálu 
R-44378 a upozornil na nutnost úpravy jeho osobních údajů uvedených v usnesení, na 
což reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP s tím, že toto bude dodatečně 
opraveno.  

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

9.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 na financování 
zkušebního provozu vodíkového autobusu a zajištění úprav odbavovacích zařízení na lince 
Airport Express 
 
TISK R-43740 Doba projednávání:  11:28 – 11:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1275 
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 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

10.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na schválení výpovědi z nájemních smluv (problematika směrových tabulí) 
 

TISK R-43922 Doba projednávání:  11:30 – 11:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1276 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

11.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na poskytnutí dotací hl.m. Prahy v rámci Programu pro označování provozoven 
na území Pražské památkové rezervace v roce 2022 
 
TISK R-44133 Doba projednávání:  11:32 – 11:33 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1277 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Náměstek primátora Vyhnánek požádal o sloučenou rozpravu k následujícím dvěma 
materiálům R-43669 a R-44430. I. náměstek primátora Hlaváček nechal o tomto návrhu 
hlasovat - pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – primátor hl. m. Prahy Hřib, náměstek 
primátora Hlubuček - přijato.  
Předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek přednesl sloučené úvodní slovo 
k následujícím dvěma materiálům.  
 
 

12.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření 
hlavního města Prahy za rok 2021 - závěrečný účet 
 
TISK R-43669 Doba projednávání:  11:34 – 11:35 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Rott – ředitel UCT MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1278 

  

 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že je opět přítomen.  

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za období                
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 
 

TISK R-44430 Doba projednávání:  11:36 – 11:45 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Huňa – zástupce NEXIA AP, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Rott – ředitel UCT MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1279 

   
 Předkladatel požádal přizvaného zástupce společnosti NEXIA AP, a.s. o 
komentář k předloženému materiálu.  
 Ing. Huňa - zástupce NEXIA AP, a.s. okomentoval předložený materiál.  
 Radní Zábranský se vyjádřil, na což reagoval náměstek primátora Vyhnánek a 
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 

14.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k Účetním závěrkám příspěvkových organizací zřízených hl.m. Prahou a městskými částmi 
hl.m. Prahy za rok 2021 
 

TISK R-44175 Doba projednávání:  11:46 – 11:47 

PŘIZVANÍ: Ing. Rott – ředitel UCT MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1280 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Chabr 

 
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 
 

TISK R-43758 Doba projednávání:  11:48 – 12:09 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
J. Zajac – starosta MČ Praha 14  
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr 
s tím, že navržené usnesení je předkládáno ve smyslu – Rada HMP nepožaduje 
projednání oznámeného záměru MČ Praha 14 v Zastupitelstvu HMP, a dal do úvahy a 
k diskusi případnou změnu návrhu usnesení. Předkladatel – radní Chabr dále seznámil 
ostatní členy Rady HMP i s případným alternativním návrhem usnesení ve znění:  
 
„Rada hl. m. Prahy 
 

I. bere na vědomí  

 
1)  oznámený záměr městské části Praha 14 ze dne 23.3.2022, doplněného dopisem 

ze dne 26.4.2022,  na směnu věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha 14, a to pozemků parc. č. 782/29 o výměře 2332 m2 a 
parc. č. 782/30 o výměře 1937 m2 v k.ú. Hloubětín, oceněných znaleckým posudkem 
č. 1714/17/2022 ze dne 9.2.2022 na obvyklou cenu ve výši 77 844 000 Kč bez DPH, 
za nemovitosti ve vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o., se 
sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 49704389,  nebytové prostory pro 
provozování lékařských ordinací, které vybuduje v rámci rezidenčního projektu 
společnost CENTRAL GROUP 70.  investiční s.r.o., za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, vypracovaným do 9 měsíců ode dne zahájení výstavby rezidenčního 
projektu a pozemek parc.č. 782/71 o výměře 23 m2  v k.ú. Hloubětín,  oddělený z 
pozemku parc.č. 782/34 dle GP č. 3467-21/2022, za dohodnutou cenu 1 Kč bez DPH, 
za podmínek stanovených v  Memorandu o spolupráci ze dne 13.1.2022, uzavřeného 
mezi MČ Praha 14 a společností  CENTRAL GROUP 70.  investiční s.r.o., uvedený 
v příloze č. 1 tohoto usnesení (dále jen „záměr“); 

 
2) právní posudek k záměru, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 

 
II. navrhuje, aby 

 
1) ocenění dotčených nemovitostí obou stran proběhlo ke stejnému okamžiku tak, aby 

bylo vyloučeno riziko budoucího zvýšení cen ještě neexistujících nemovitostí, které 

mají být převedeny do vlastnictví hlavního města Prahy;  
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2) byly dány záruky, že na dotčených pozemcích vzniknou v rámci plánovaných staveb 

prostory, které městská část požaduje, blíže specifikované v bodu č. 2.3 právního 

posudku, uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení 

 
III. ukládá EVM 

informovat městskou část Praha 14 o navržených změnách oznámeného záměru 
včetně poskytnutí právního posudku, uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení“ 

 
 J. Zajac – starosta MČ Praha 14 doplnil informace k předloženému materiálu. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP se vyjádřil ve smyslu, že 
připomínky odboru LEG MHMP v rámci interního připomínkového řízení materiálu 
k předkládané variantě návrhu usnesení - Rada HMP nepožaduje projednání v ZHMP, 
považuje za vypořádané. 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil.  
 Radní Johnová požádala o přerušení projednávání tohoto bodu v délce trvání 
5 minut, za účelem porady.  
 J. Zajac – starosta MČ Praha 14 se vyjádřil k projednání tohoto materiálu 
v příslušné Komisi Rady HMP.  
 I. náměstek primátora Hlaváček přerušil projednávání tohoto bodu v délce 
trvání 5 minut.  
 Po skončení pauzy radní Chabr jako předkladatel požádal o přerušení 
projednávání tohoto materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem vyjasnění 
některých skutečností, s čímž J. Zajac – starosta MČ Praha 14, souhlasil.  
 PŘEUŠENO  
 
 
 
 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy se odpojil z dnešního jednání Rady HMP.  
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16.  radní Johnová 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace                  
č. DOT/81/03/001420/2022 s příjemcem dotace Domov Sue Ryder, z. ú., se sídlem 
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4, IČO: 26204673 
 

TISK R-44034 Doba projednávání:  12:10 – 12:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1281 

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

17.  radní Kordová Marvanová 
 
k záměru vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných akcí spojených s produkcí hudby ve venkovních 
prostorách 
 

TISK R-44234 Doba projednávání:  12:12 – 12:13 
PŘIZVANÍ: JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením 
LEG MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1282 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Kordová Marvanová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Šimral 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládeže a sportu 
 

TISK R-43599 Doba projednávání:  12:14 – 12:15 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1283 

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

19.  radní Šimral 
 
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Kampusu Hybernská z.ú. 
pro rok 2022 a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy pro rok 2022 
 
TISK R-43674 Doba projednávání:  12:16 – 12:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1284 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a zavedení nových investičních akcí 
kap. 06 - odbor KUC MHMP a příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze v roce 
2022 
 
TISK R-43972 Doba projednávání:  12:18 – 12:19 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1285 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

21.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
investiční dotace Městské části Praha 3 v roce 2022 
 
TISK R-43230 Doba projednávání:  12:20 – 12:21 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1286 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí jednoleté 
neinvestiční Programové dotace č. DOT/62/05/009629/2022 s příjemcem dotace 
Památník Šoa Praha o.p.s. 
 

TISK R-44202 Doba projednávání:  12:22 – 12:23 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1287 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností informoval, 
že na dnešním jednání Rady HMP zastupuje nepřítomného ředitele MHMP 
***************.  

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

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění outsourcingu 
reprografických služeb" 
 
TISK R-44328 Doba projednávání:  12:24 – 12:25 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1288 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – JUDr. Havel, Ph.D. – 
zástupce ředitele MHMP pro Sekci průřezových činností.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy, smluv o výpůjčce a návrhu na schválení 
výpovědi z nájemní smlouvy 
 

TISK R-43967 Doba projednávání:  12:26 – 12:28 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1289 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti vznesl dotaz na důvod navržené 
výpovědi smlouvy o výpůjčce, na který odpovídal radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti požádal o vyřazení navržené 
výpovědi smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/05/013316/2021 ze dne 21. 3. 2022 uzavřené 
mezi hl. m. Prahou a Městskou částí Praha 1, z návrhu usnesení za účelem další diskuse, 
s čímž předkladatel – radní Chabr, souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

2.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský  
 
k dalšímu postupu v projektu Spolkového dostupného bydlení a k návrhu na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v kap. 08, 09, 10 
 

TISK R-44243 Doba projednávání:  12:29 – 12:30 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
P. Urbánek – ředitel Pražské developerské společnosti  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1290 

     
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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25.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-44547 Doba projednávání:  12:31 – 12:33 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1  
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1291 
  
 Radní Johnová navrhla úpravu návrhu usnesení tak, aby k vyřízení podání 
s názvem „Žádost o spolupráci při vytváření komunitních zařízení určených především pro 
rodiny s dětmi z Ukrajiny, které musely svou zemi opustit kvůli probíhající válce“, zaslané 
starostou MČ Praha 11, byl zmocněn primátor hl. m. Prahy ve spolupráci s radní 
Johnovou, radní Třeštíkovou, radním Šimralem a náměstkem primátora Vyhnánkem, na 
což reagoval Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP s tím, že vzhledem k aktuální 
nepřítomnosti primátora hl. m. Prahy navrhuje, aby toto podání bylo z návrhu usnesení 
prozatím vyřazeno za účelem diskuse, na což reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO 
MHMP a I. náměstek primátora Hlaváček s tím, že toto podání nyní bude vyřazeno do 
příštího jednání Rady HMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
Bod č. 26 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 53 schváleného programu 
(12:34 – 12:35) 
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 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – primátor hl. m. 
Prahy Hřib, náměstek primátora Hlubuček – přijato) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1292 
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2. k návrhu na udělení souhlasu s užitím malého znaku hlavního města Prahy ve Dvořákově 
síni v Rudolfinu při příležitosti konání skautského XVI. valného sněmu 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44311 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1293 
 
3. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44469 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1294 
 
4. k návrhu na úplatné nabytí pozemků nebo částí pozemků v k.ú. Kolovraty a v k.ú. Lipany 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43630 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1295 
 
5. k návrhu OCP MHMP na zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy a Botanická zahrada hl.m. Prahy na krytí nezbytných 
provozních nákladů na energie v roce 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44171 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1296 
 
6. k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou 
dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 10 a navýšení limitu prostředků na platy Městské 
policie hl.m. Prahy pro rok 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44253 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1297 
 
7. k návrhu na změnu výše platu ředitele příspěvkové organizace v působnosti odboru     
OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-44220 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1298 
   
8. k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK hl.m. Prahy, a. 
s., č. 4347 - Akce pro BESIP pro rok 2022 a poskytnutí finančních prostředků DDM Praha 6, 
DDM Praha 7 a DDM Praha 10 v oblasti dopravní výchovy a prevence BESIP 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43968 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1299 
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9. k návrhu 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-44257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1300 
 
10. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem záboru prostranství v okolí 
Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea v Praze, pro Český výbor 
ICOM, z. s., z důvodu konání konference ICOM Praha 2022 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-44284 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1301 
 
11. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a vrácení neinvestičních příspěvků 
na výkon pěstounské péče přijatých od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44212 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1302 
 
12. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 10, Praha - Přední Kopanina 
a Praha - Velká Chuchle na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44356 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1303 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního 
programu Technická pomoc 2014+ na financování projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI 
Pražské metropolitní oblasti III. 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44258 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1304 
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14. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva obrany určený pro MČ HMP v 
souvislosti s financováním projektu z programu Zachování a obnova historických hodnot a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Nedvězí 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44317 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1305 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva obrany určený pro MČ HMP v 
souvislosti s financováním projektu z programu Zachování a obnova historických hodnot a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní Počernice 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44318 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1306 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na kulturní 
aktivity 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44324 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1307 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon 
sociální práce určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-44380 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1308 
 
18. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43821 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1309 
 
19. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44108 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1310 
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20. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44193 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1311 
 
21. k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022 a střednědobého výhledu 
rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2027 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44399 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1312 
 
22. k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2510/12 v k.ú. Radotín 

− radní Chabr 
− TISK R-44298 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1313 
 
23. k revokaci usnesení Rady HMP č. 276 ze dne 15.2.2021 k návrhu na schválení úplatného 
převodu zastavěného pozemku parc. č. 1227/35 o výměře 2 m2 k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-43482 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1314 
 
24. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 221/41 
v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků 
bytů a podílových spoluvlastníků společných částí budov č.p. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052 a 1053 vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 3647 vedeném Katastrálním 
úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-43659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1315 
   
25. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2513/215, k.ú. Dejvice 

− radní Chabr 
− TISK R-44153 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1316 
 
26. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2513/220, 2513/222, 2513/223, 
2513/224, 2513/225, 2513/226 a 2513/228, k.ú. Dejvice 

− radní Chabr 
− TISK R-44206 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1317 



24 
 

 
27. k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku vč. liniových žlabů, schodiště vč. opěrné stěny 
a rampy, 6 ks stromů v betonových květináčích, městské zeleně (travnaté plochy u 
chodníků), 4 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení a pozemku parc. č. 1342/818 
v k.ú. Jinonice, obec Praha, vše v k.ú. Jinonice z vlastnictví společnosti Skanska Reality a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44178 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1318 
 
28. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 19/6, 81/11, 752/2, 764/1 a 764/5, 
vše v k.ú. Zličín, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44179 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1319 
 
29. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, v části týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 2 a Praha 3 (pozemek v k.ú. Nové Město, pozemky v k.ú. Vinohrady 
a pozemky v k.ú. Žižkov) 

− radní Chabr 
− TISK R-43627 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1320 
 
30. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 11 
(pozemky v k.ú. Háje a pozemek v k.ú. Chodov) 

− radní Chabr 
− TISK R-44126 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1321 
   
31. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 3 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 

− radní Chabr 
− TISK R-44161 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1322 
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32. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44313 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1323 
 
33. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Veleslavín, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44334 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1324 
 
34. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, smlouvy o výpůjčce, dodatku k 
nájemní smlouvě a k návrhu na výpovědi nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-44228 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1325 
   
35. k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-44033 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1326 
 
36. k návrhu na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků u stavby č. 42979 Terezín - rek. 
objektu Pražská 

− Radní Johnová 
− TISK R-43975 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1327 
 
37. k návrhu na přijetí finančních prostředků od společnosti Zentiva, k.s. formou 
sponzorského daru 

− radní Johnová 
− TISK R-44035 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1328 
   
38. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-44127 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1329 
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39. k návrhu na uvolnění finančních prostředků na trenérské zajištění výpravy hl.m. Prahy 
na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2022 v Olomouckém kraji a na úpravu rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy v kap. 09 a 04 v roce 2022 

− radní Šimral 
− TISK R-43914 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1330 
   
40. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44135 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1331 
 
41. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 10 

− radní Šimral 
− TISK R-42392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1332 
 
42. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Čakovice, 
Praha 9, nám. 25. března 100 

− radní Šimral 
− TISK R-44038 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1333 
 
43. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 08 Praha 4 

− radní Šimral 
− TISK R-44125 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1334 
 
44. k návrhu odpovědi na stížnost na Základní školu Praha 4, Ružinovská 2017 

− radní Šimral 
− TISK R-44287 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1335 
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45. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace HMP Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8, Glowackého 549/7, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-43867 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1336 
   
46. k návrhu na přijetí výsledků jednání konkursní komise jmenované pro posuzování 
uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední 
průmyslové školy na Proseku 

− radní Šimral 
− TISK R-44359 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1337 
 
47. k návrhu změny v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nového 
žadatele o pronájem bytu z této výstavby 

− radní Zábranský 
− TISK R-44273 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1338 
 
48. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

− radní Zábranský 
− TISK R-44294 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1339 
   
49. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor a movitých věcí 
sloužících k podnikání č. NAN/01/01/001741/2019 ze dne 9. 7. 2019 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43648 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1340 
 
50. k návrhu na uzavření Nájemní smlouvy č. A1NFK, č. NAN/01/01/002121/2022 se 
společností Vodafone Czech Republic a.s. 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44069 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1341 
   
51. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44369 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1342 



28 
 

 
52. k návrhu na rozpracování usnesení 37. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26. 5. 
2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44476 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1343 
 
53. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 4. 5. 2022 do 10. 5. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-44370 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1344 
 
 
 
 
Bod č. 27 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:36-12:37 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly 
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 

-  
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na interpelaci Ing. Prokopa, zastupitel HMP, 
vznesenou při zasedání ZHMP dne 28. 4. 2022, ve věci „Metropolitní plán“ 

2. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na interpelaci ***********, vznesenou při 
zasedání ZHMP dne 28. 4. 2022, ve věci „Nekonečný střet zájmů a extrabuřty 
náměstka Petra Hlaváčka“ 

3. s odpovědí radního Chabra na interpelaci *************, vznesenou při zasedání 
ZHMP dne 24. 3. 2022, ve věci „Maršmeloun – Magistrát neposkytuje pravdivé 
informace“ 

4. s Výpisem z usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice ze dne    
23. 5. 2022 k bodu 3 k záměru HMP zrušit dlouhodobě připravovanou akci buspruh 
Vídeňská, zaslaným Ing. L. Alinčovou, starostka MČ Praha – Kunratice  

5. s elektronickým podáním č.j. MHMP 941636/2022 ze dne 25. 5. 2022, zaslaným       
*********, jednatel – Netradiční koncerty s.r.o., pořadatel Ledárny Open Air 2022, 
s názvem „Otevřený dopis ve věci hudební produkce v Ledárnách Braník“ 
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21. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 12:38 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1269 až č. 1344 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: 6. 6. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


