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Zápis 
 

z 13. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 30. března 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček na 

úvod jednání  
                                        náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Petr Hlubuček na úvod jednání 
                                        radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová na úvod jednání 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 13. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:07 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:08 – 10:20) 
 
Schválení zápisu z 11. jednání Rady HMP ze dne 16. 3. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 7, nehlasoval 1, nepřítomni 3 – náměstek primátora Hlaváček, 
náměstek primátora Hlubuček, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová) 
 
Schválení zápisu z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 3. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – náměstek primátora Hlaváček, náměstek 
primátora Hlubuček, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová) 
  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na jmenování ředitele odboru "Kancelář primátora" Magistrátu hl. m. Prahy 

- pověřená řízením MHMP  
- TISK R-36243 
- zařazeno jako bod č. 23 

 
k návrhu na jmenování ředitele odboru informatické infrastruktury Magistrátu hl. m. 
Prahy 

- pověřená řízením MHMP  
- TISK R-36261 
- zařazeno jako bod č. 24 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-36243               
a R-36261 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
k návrhu daru pro první občánky hlavního města Prahy roku 2020 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35967 
- zařazeno jako bod č. 25 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35967 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost" 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-36179 
- zařazeno jako bod č. 26 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36179 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.  
 
 
k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 
2020 

- radní Johnová  
- TISK R-36132 
- zařazeno jako bod č. 27 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36132 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
k návrhu na uzavření mateřských škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním 
městem Prahou 

- radní Šimral  
- TISK R-36292 
- zařazeno jako bod č. 28 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36292 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
J. Wolf – místopředseda klubu TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu ZHMP, požádal 
radní Johnovou o stažení materiálu R-33859 z dnešního programu jednání Rady HMP a 
jeho další přepracování. Po diskusi radní Johnová uvedla, že předmětný materiál stahuje 
z dnešního jednání Rady HMP.  
 
ke zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky "stavba č. 44119 Palata II - 
výstavba budovy; zhotovitel" 

- radní Johnová  
- TISK R-33859 

 
 

 
Schválení programu 13. jednání Rady HMP  
 Program 13. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění 
nezbytných předpokladů pro podporu vysoké dostupnosti datových center" 
 
TISK R-35883 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 563 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a k návrhu na rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Implementace 
technických opatření, koncepce provozu a poskytování souvisejících rozšířených servisních 
ICT služeb včetně ServiceDesk a Helpdesk služby pro Citrix XenApp a Citrix XenDesktop v 
prostředí MHMP“ 
 

TISK R-35794 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 564 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb podpory informačního systému SYPOS na dobu 4 let" 
 

TISK R-35674 Doba projednávání:  10:25 – 10:26 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 565 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  primátor hl. m. Prahy  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2925 ze dne 13. 11. 2018 k vyhlášení 44. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

TISK R-36056 Doba projednávání:  10:27 – 10:28 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 566 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na zpracování Urbanistické studie Nového Sedlce, která zajistí koordinaci, 
koncepční rozvoj a revitalizaci dané lokality 
 

TISK R-35122 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 567 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček a 
upozornil Radu HMP na již upravený návrh usnesení.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Podpora 
pro používané úložné a zálohovací technologie IBM, včetně náhrady úložné kapacity s 
ukončenou podporou" 
 
TISK R-35249 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková - Městská policie HMP 
                                                                                      Mgr. Petrskovský – Městská policie HMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 568 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k realizaci projektu "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl. m. Prahy" 
 
TISK R-35995 Doba projednávání:  10:33 – 10:34 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 569 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na schválení "Smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice" 
specifikující způsob a podmínky bezúplatného předání a převzetí drážního mostu 
realizovaného v rámci stavby č. 0211 Lipnická – Ocelkova 
 
TISK R-36044 Doba projednávání:  10:35 – 10:36 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 570 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Chabr 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 317 ze dne 17.2.2020 k návrhu na stanovení nájemného v 
nájemních příp. pachtovních smlouvách na pronájem či pacht nebytových prostor, budov a 
pozemků v působnosti HOM MHMP 
 

TISK R-36270 Doba projednávání:  10:37 – 10:47 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 571 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a navrhl úpravu 
návrhu usnesení tak, že bod I. bude znít – Rada hlavního města Prahy revokuje usnesení 
Rady HMP č. 317 ze dne 17.2.2020 tak, že se bod I. a bod II. usnesení nahrazuje textem, 
který zní:  
Rada hlavního města Prahy schvaluje pro rok 2020 valorizaci nájemného v nájemních a 
pachtovních smlouvách na pronájem, příp. pach nebytových prostor, budov a pozemků 
v působnosti HOM MHMP ve výši 2,8 %, nicméně to až s účinností od 1.7.2020.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotazy ohledně interního připomínkového řízení 
materiálu a valorizace nájemného, na což odpovídal předkladatel.  
 K materiálu se vyjádřila radní JUDr. Hana Kordová Marvanová s tím, že 
souhlasí s návrhem usnesení v původním předloženém znění.   
 Dále se k materiálu vyjádřil náměstek primátora Vyhnánek, na což reagoval 
předkladatel.  
 Radní Chabr přednesl Radě HMP část textu návrhu usnesení v předloženém 
znění, a to – ………….Rada hlavního města Prahy schvaluje pro rok 2020 nulovou míru 
valorizace nájemného v nájemních a pachtovních smlouvách na pronájem příp. pacht 
nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti HOM MHMP 
 Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011 ZHMP se vyjádřil k materiálu.  
 Radní Chabr po diskusi navrhl úpravu návrhu usnesení tak, že bod I. bude 
znít: Rada hlavního města Prahy revokuje usnesení Rady HMP č. 317 ze dne 17.2.2020, 
na což reagoval radní Zábranský.  
 Radní Chabr požádal o konečnou úpravu návrhu usnesení tak, že bod I. zní: 
Rada hlavního města Prahy revokuje usnesení Rady HMP č. 317 ze dne 17.2.2020 tak, že se 
zrušuje, s čímž členové Rady HMP souhlasili.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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11.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1716 o výměře 36 m2 k.ú. Kobylisy 
 

TISK R-35990 Doba projednávání:  10:48 – 10:49 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 572 

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

Radní Johnová požádala Radu HMP o dodatečné zařazení materiálu R-36303 (k návrhu 
na uzavření kupní smlouvy na nákup osobních ochranných pomůcek v souvislosti s 
nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice) 
do projednání Rady HMP. Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení 
materiálu R-36303 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato. Zařazeno jako 
bod č. 13. 

 
 
 

12.  radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na uzavření kupních smluv na nákup osobních ochranných pomůcek v souvislosti 
s nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 
 

TISK R-36251 Doba projednávání:  10:50 – 10:57 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 573 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – radní Johnová, náměstek 
primátora Hlubuček.  
 K materiálu se z rozpočtového hlediska vyjádřil náměstek primátora 
Vyhnánek, na což reagoval náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na uzavření kupní smlouvy na nákup osobních ochranných pomůcek v souvislosti 
s nouzovým stavem v návaznosti na výskyt onemocnění COVID-19 v České republice 
 

TISK R-36303 Doba projednávání:  10:58 – 11:20 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 574 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní 
Johnová, náměstek primátora Hlubuček, který navrhl úpravu materiálu ve smyslu 
nákupu 1.000.000 kusů respirátorů, s čímž se členové Rady HMP ztotožnili. S úpravou 
nákupu počtu kusů respirátorů souvisí i úprava celkové ceny za nákup respirátorů, která 
nyní činí 67.890.000 Kč bez DPH.   
 Náměstek primátora Hlubuček navrhl úpravu materiálu ve smyslu doplnění 
věty – Po dodání a úhradě jednoho milionu kusů respirátorů, bude zároveň dodáno 
100.000 kusů respirátorů zdarma.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz týkající se kupní smlouvy 
(příloha č. 2 k návrhu usnesení), na což odpovídali předkladatelé materiálu.  

 Primátor hl. m. Prahy předal na krátkou chvíli řízení schůze I. náměstkovi 
primátora Hlaváčkovi.  

 Proběhla diskuse ohledně termínu dodání zboží a rozpočtovém opatření. 
 K předmětnému materiálu se vyjádřil ředitel LEG MHMP.  
 Se souhlasem předkladatelů, primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu návrhu 
usnesení v bodě II. ve znění: Rada hl. m. Prahy schvaluje nákup respirátorů dle 
podmínek specifikovaných v příloze č. 1 tohoto usnesení. Následně proběhal diskuse ve 
smyslu dalších případných úprav materiálu.   
 Ředitel LEG MHMP pro zjednodušení navrhl Radě HMP formulaci textace 
v bodě II. návrhu usnesení, s čímž členové Rady HMP souhlasili. Přesná formulace bodu 
II. návrhu usnesení tedy zní: Rada hlavního města Prahy schvaluje nákup 1 000 000 ks 
respirátorů KN95 od společnosti CVVI a.s. za cenu 67,89 Kč bez DPH za 1 ks v termínu do 7. 
4. 2020. Dále se doplňuje bod ve znění: Rada hlavního města Prahy ukládá MHMP – ZDR 
MHMP vyhotovit a podepsat kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení. Termín 7. 4. 2020. 
 Náměstek primátora Hlubuček závěrem uvedl, že není nutné, aby se nyní do 
materiálu uvádělo, že při nákupu jednoho milionu kusů respirátorů, bude zároveň 
dodáno 100.000 kusů respirátorů zdarma.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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14.  radní Johnová 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Centrum léčebné rehabilitace 
 

TISK R-35119 Doba projednávání:  11:21 – 11:22 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 575 

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

15.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program adiktologických služeb 
pro rok 2020 
 

TISK R-35888 Doba projednávání:  11:23 – 11:24 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 576 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Johnová  
 
k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2020 
 

TISK R-35805 Doba projednávání:  11:25 – 11:27 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 577 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Radní Šimral vznesl dotaz týkající se realizace projektů, na který odpovídali 
předkladatelka materiálu a ředitel SOV MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

17.  radní Šimral 
 
k návrhu na uzavření smlouvy o podmínkách užívání stavby č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba 
 

TISK R-35980 Doba projednávání:  11:28 – 11:30 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 578 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 K materiálu se vyjádřil náměstek primátora Vyhnánek, na což reagoval 
předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Šimral  

 
k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Vyšší odborná škola oděvního 
návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 
 

TISK R-36119 Doba projednávání:  11:31 – 11:32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 579 

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

19.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace Domu 
národnostních menšin o.p.s. na provoz organizace v r. 2020 
 

TISK R-35765 Doba projednávání:  11:33 – 11:34 

PŘIZVANÍ: ---                                                                             
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 580 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková a požádala o úpravu návrhu usnesení v bodě II.1.1. tak, že termín úkolu je 
30.4.2020. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
  



14 
 

 

20.  pověřená řízením MHMP  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v souvislosti s aktuálním 
výskytem onemocnění COVID-19 v České republice 
 

TISK R-36278 Doba projednávání:  11:35 – 11:36 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 581 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

21.  pověřená řízením MHMP  

 
k návrhu na přiznání mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou v souvislosti s aktuálním výskytem 
onemocnění COVID-19 v České republice 
 
TISK R-36271 Doba projednávání:  11:37 – 11:38 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 582 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Pověřená řízením MHMP požádala Radu HMP o dodatečné zařazení materiálu R-36306                      
(k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 07 – Bezpečnost) 
do programu Rady HMP. Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení 
materiálu R-36306 do programu Rady HMP - pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato. 
Zařazeno jako bod č. 22 projednání. 

 

Radní Zábranský informoval Radu HMP o nabídkách ubytovacích služeb pro složky 
Integrovaného záchranného systému.  

 
 

22.  pověřená řízením MHMP  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 07 - Bezpečnost 
 

TISK R-36306 Doba projednávání:  11:39 – 11:40 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 583 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

23.  pověřená řízením MHMP  
 
k návrhu na jmenování ředitele odboru "Kancelář primátora" Magistrátu hl. m. Prahy 
 
TISK R-36243 Doba projednávání:  11:41 – 11:42 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 584 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  pověřená řízením MHMP  

 
k návrhu na jmenování ředitele odboru informatické infrastruktury Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 

TISK R-36261 Doba projednávání:  11:43 – 11:44 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 585 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
řízením MHMP.  
 Radní Chabr vznesl dotaz ohledně navrhované osoby do funkce, na což 
odpovídal primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

25.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu daru pro první občánky hlavního města Prahy roku 2020 
 
TISK R-35967 Doba projednávání:  11:45 – 11:47 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 586 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Mgr. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz k materiálu, 
na který odpovídal primátor hl. m. Prahy.  
 K materiálu se vyjádřili náměstek primátora Vyhnánek, náměstek primátora 
Hlubuček, radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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26.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
44544 Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost" 
 

TISK R-36179 Doba projednávání:  11:48 – 11:49 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 587 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Náměstek primátora Hlaváček podpořil předložený materiál.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

27.  radní Johnová 
 
k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 
2020 
 

TISK R-36132 Doba projednávání:  11:50 – 11:51 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 588 

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

 
k návrhu na uzavření mateřských škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

TISK R-36292 Doba projednávání:  11:52 – 11:53 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 589 

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

29.  pověřená řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-36293 Doba projednávání:  11:54 – 11:55 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 590 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 30 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 32 schváleného programu 
(11:56 – 11:57) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 591 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36125 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 592 
 
3. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36126 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 593 
 
4. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36127 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 594 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavbu 
zemního vedení sítě elektronických komunikací „Dial Telecom - OP ÚR Praha 6, Rozšíření 
sítě Liboc, U Prioru, Vlastina, U Silnice“, k. ú. Liboc a Ruzyně, Praha 6 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-36081 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 595 
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6. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
stavbu zemního vedení sítě elektronických komunikací s názvem „Suntel (Vodafone) - UR 
Argentinská“, k.ú. Holešovice, Praha 7 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-36083 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 596 
 
7. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
záměr „Stavební úpravy zásobovací rampy objektu datových center CE Colo Czech s. r. o.“, 
Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10, pozemek parc. č. 3099/8 v k. ú. Michle 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-36084 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 597 
   
8. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavbu s 
názvem „RVDSL1835_A_A_PANR2889_PANR1HR_MET“, Praha 4 – Krč 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-36085 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 598 
 
9. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavbu s 
názvem „RVDSL1825_A_A_PANR2888_PANR1HR_MET“, Praha 4 – Krč 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-36086 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 599 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-36107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 600 
 
11. k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou 
dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 5 a navýšení limitu prostředků na platy Městské 
policie hl.m. Prahy pro r. 2020 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36143 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 601 
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12. k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 7, 8 a 9 v kat. ú. Lipence do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-35891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 602 
 
13. k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 mezi hl. m. Prahou a 
konsorciem "Pražské odpady 2016 - 2025" 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36188 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 603 
   
14. k návrhu dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě č. MAN/21/05/006276/2013 uzavřené dne 
19.12.2013 mezi Hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v 
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 
0001 Nová vodní linka 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36050 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 604 
 
15. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností Realty IV., a.s. na 
pronájem části komunikace Opletalova za účelem umístění zařízení staveniště 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-36074 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 605 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v rámci 
programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových 
situací 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 606 
 
17. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 812 o výměře 109 m2 v k.ú. 
Háje 

 radní Chabr 
 TISK R-35884 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 607 
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18. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 585/194 o výměře 251 m2 v k.ú. 
Bohnice 

 radní Chabr 
 TISK R-36029 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 608 
 
19. k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 405 v k.ú. Žižkov 

 radní Chabr 
 TISK R-34255 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 609 
   
20. k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 629/5 a parc.č. 629/8 v k.ú. Veleslavín 

 radní Chabr 
 TISK R-35654 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 610 
 
21. k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření komunikace Novovysočanská vč. prodloužení 
nájezdových klínů autobusové zastávky, vjezdu do areálu, nově vybudovaných chodníků vč. 
obrubníků, 6 ks svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, zeleného 
zatravněného pásu a pozemku parc. č. 4036/17 v k. ú. Libeň, obec Praha, v k. ú. Libeň a 
Vysočany z vlastnictví společnosti EDIFICE Krejcárek, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 611 
 
22. k návrhu na bezúplatné nabytí 7 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Kbely z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35943 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 612 
 
23. k návrhu na ukončení kupní smlouvy o převodu pozemků v k.ú. Libeň, uzavřené s 
Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost 

 radní Chabr 
 TISK R-35742 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 613 
 
24. k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o správě nemovitostí č. C/23/000080/95 
s ŽIVOT 90 z.ú. objektu Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 k.ú. Staré Město 

 radní Chabr 
 TISK R-36138 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 614 
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25. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 81 - 
ZDR MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 

 radní Johnová 
 TISK R-35972 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 615 
   
26. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05, odboru 81 a odboru 82 v 
roce 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-35979 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 616 
 
27. k návrhu na navýšení příplatku za vedení řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická 
záchranná služba hl. m. Prahy 

 radní Johnová  
 TISK R-36060 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 617 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 a na poskytnutí 
neinvestiční účelové individuální dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na zajištění XXIX. 
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky 

 radní Šimral 
 TISK R-36022 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 618 
 
29. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 
projektu "Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství" odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP v rámci Operačního Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 radní Šimral  
 TISK R-35817 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 619 
 
30. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 

 radní Šimral  
 TISK R-36000 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 620 
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31. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP 

 radní Třeštíková  
 TISK R-36020 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 621 
   
32. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-32984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 622 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 31 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:58-12:03 
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. 
 
 

- v rámci bodu „Různé“ primátor hl. m. Prahy seznámil členy Rady HMP s návrhem 
náměstků primátora hl. m. Prahy, tedy odeslání písemné odpovědi Vládě ČR jako 
reakce na schválené usnesení Vlády ČR týkající se omezení samosprávy. Primátor 
hl. m. Prahy navrhl usnesení ve smyslu Rada hl. m. Prahy schvaluje znění 
přiloženého dopisu adresovaného předsedovi a členům Vlády ČR - hlasování pro 
10, zdržel se 1  
  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 623 
 

- proběhla diskuse ohledně termínu konání zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 
v měsíci dubnu 2020 
 

- J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP, vznesl dotaz týkající se sběrných dvorů, na který odpovídal 
náměstek primátora Hlubuček 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání Mgr. J. Šimíčka ve věci 
Podnětu k zabránění zahájení realizace projektu spolufinancovaného EU z důvodu 
nesplnění základních kritérií  

2. s odpovědí radního Chabra na podání V. Novotného, Iniciativa NE základnám ČR, 
z.s. ve věci obnovy Mariánského sloupu  

3. s odpovědí radního Šimrala na podání L. Suchařípy ve věci provozu ZUŠ v Praze  
4. s odpovědí radního Zábranského na podání M. Kupčekové týkající se bytového fondu 

MHMP  
5. s elektronickým podáním M. Šrámka týkající se kácení stromů v Erbenově ulici 

v Praze 5 
6. s elektronickým podáním MČ Praha-Libuš týkající se nového systému informování 

občanů městské části  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. ke dni 29.02.2020 na základě usnesení 
Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Třeštíková 
 TISK R-36211 
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13. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:04 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 563 až č. 623 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Mgr. Adam Zábranský 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková 
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


