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Zápis 
 

z 3. mimořádného jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo 
v pondělí  

dne 28. června 2021 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:   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová  
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová  

na část jednání – náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam 
Scheinherr, MSc., Ph.D.  
na část jednání – radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et 
Ph.D.  

Ověřovatelé:              radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
               radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Zapisovatelka: Silvie Neufusová 
 
 
 3. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 hodin 
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:05 – 10:09) 
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v 
rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní 
linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV 
 - náměstek primátora Hlubuček 
 - TISK R-40406 
 - zařazen jako bod č. 31 
 
k návrhu na poskytnutí finančního daru Sdružení místních samospráv, z.s. a zdravotnické 
pomoci pro oblasti postižené živelnou pohromou  
 - náměstek primátora Hlubuček 
 - TISK R-41079 
 - zařazen jako bod č. 32 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-40406               
a R- 41079 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – radní Johnová, 
radní Kordová Marvanová, radní Šimral – přijato 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, dodatek 
k pachtovní smlouvě  
 - radní Chabr 
 - TISK R-40280 
 - zařazen jako bod č. 30 
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40280 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – radní Johnová, radní Kordová 
Marvanová, radní Šimral – přijato 
   
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 - radní Zábranský 
 - TISK R-40965 
 - zařazeno jako bod č. 47 
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40965 do 
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – radní Johnová, 
radní Kordová Marvanová, radní Šimral - přijato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 3. mimořádné jednání Rady HMP  
 Program 3. mimořádného jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami 
schválen. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – radní Johnová, radní Kordová Marvanová, 
radní Šimral) 
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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 10.10 hodin primátor hl. m. Prahy.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                          
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, předsedajícího 
a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 
 

2.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k účetní závěrce společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za rok 2020 
 

TISK R-40905  Doba projednávání:   10:10 – 10:12 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1611 
  
  
 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.  
 
 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10.12 hodin. 
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3.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na úhradu závazků příspěvkové organizace ROPID vůči společnosti Operátor 
ICT, a.s. za rok 2020 
 

TISK R-39466 Doba projednávání:     10:13 – 10:14 

PŘIZVANÍ: R. Vysloužil – náměstek ředitele pro 
techniku ROPID prostřednictvím videokonference  
M. Fišer, MBA – předseda představenstva Operátor ICT, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1612 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náměstek primátora Scheinherr se omluvil na zbytek jednání Rady HMP  
a pan radní Šimral se naopak na část jednání Rady HMP připojil 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Operátor ICT, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 10.15 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.  
 

4.  primátor hl. m. Prahy  
 
k účetní závěrce společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2020 a k určení auditora 
 
TISK R-40853  Doba projednávání:   10:15 – 10:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
M. Fišer, MBA - předseda představenstva OICT, a.s. prostřednictvím 
videokonference 
JUDr. Šandor, Ph.D. - místopředseda představenstva OICT, a.s. prostřednictvím 
videokonference 
P. Říha - člen dozorčí rady OICT, a.s. prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1613 

 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal předsedu představenstva společnosti 
Operátor ICT, a.s. o vyjádření k materiálu ve věci ztráty a nárůstu personálních nákladů 
za loňský rok a hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2021, na což p. Fišer 
reagoval. Dále se do diskuse přihlásil radní Chabr s podobným dotazem jako náměstek 
primátora Vyhnánek, na což opět odpovídal p. Fišer.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10.28 hodin. 
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5.  primátor hl. m. Prahy 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 472 ze dne 10.3.2015 a k přijetí nových Pravidel pro 
vyhotovování a přípravu materiálů pro jednání Rady HMP 
 

TISK R-36019 Doba projednávání:   10:29 – 10:30 

PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1614 

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

6.  primátor hl. m. Prahy 

 
k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-40899 Doba projednávání:    10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1615 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Obnova technologické podpory a rozšíření systému pro detekci kybernetických hrozeb 
Fidelis Elevate“ a návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 0932 INI MHMP 
 

TISK R-40001 Doba projednávání:    10:33 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel INI MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1616 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy.  
 Mgr. Vondra, předseda Výboru finančního ZHMP, vznesl dotaz 
k předloženému materiálu, na což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

8.  primátor hl. m. Prahy 

 
ke schválení Smluv o poskytování poradenské činnosti a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v 
kap. 09 v roce 2021 
 
TISK R-39974 Doba projednávání:   10:38  – 11:02 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Károly – ředitel INI MHMP prostřednictvím videokonference  
Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  2 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1617 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Mgr. Vondra, předseda Výboru finančního ZHMP, poděkoval za dopracování a 
zpřesnění znění tisku. Dále se do široké diskuse zapojil náměstek primátora Hlubuček, 
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náměstek primátora Vyhnánek, radní Chabr a Ing. Udženija, předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP. Na jejich dotazy odpovídal primátor hl. m. Prahy.  
Na závěr diskuse dal primátor hl. m. Prahy slovo Mgr. Károlymu, řediteli INI MHMP, aby 
doplnil informace k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radní Šimral se odpojil z videokonferenčního jednání Rady HMP 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

9.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Migrace 
internetového portálu hl. m. Prahy praha.eu“ 
 
TISK R-39803 Doba projednávání:   11:03 – 11:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1618 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Zajištění 
rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis pro HMP“ a k úpravě celkových 
nákladů akce 
 

TISK R-39561 Doba projednávání:   11:05 – 11:06 
PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                   radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1619 

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

11.  primátor hl. m. Prahy  

 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Centrální 
systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných 
prostředků dle nařízení eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

TISK R-38265 Doba projednávání:    11:07 – 11:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
 
PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl změnu v záměru veřejné zakázky, který je 
přílohou č. 1 k usnesení, a to konkrétně změnu zadání veřejné zakázky „v dynamickém 
nákupním systému“ na „v otevřeném výběrovém řízení“.  
 Radní Chabr požádal o vyjádření Mgr. Dufkovou, ředitelku VEZ MHMP, 
k předmětnému tisku, zároveň navrhl přerušení projednávání materiálu.  
 K tisku se dále vyjádřil náměstek primátora Vyhnánek.  
 Na základě předešlé diskuse primátor hl. m. Prahy projednávání materiálu 
přerušil. 
 PŘERUŠEN  
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12.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, 
radní Chabr 

 
k navazujícím akcím spjatých s projektem koncertního sálu hl. m. Prahy - Vltavská 
filharmonie 
 
TISK R-40450 Doba projednávání:  11:18 – 11:21 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1620 
  
 Předložený materiál uvedl pouze jeden předkladatel – I. náměstek primátora 
Hlaváček. 
 K materiálu se krátce vyjádřil Mgr. Boháč, ředitel IPR HMP a náměstek 
primátora Vyhnánek, který upozornil na nepřítomnost ROZ MHMP jako připomínkového 
místa.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zahájil 
v 11:22 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.  
 
 

13.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku obchodní společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. 
 

TISK R-40778  Doba projednávání:   11:22 – 11:23 

PŘIZVANÍ: --- 
  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1621 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražské vodohospodářské společnosti 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 11:23 hodin. 
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14.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávky služebních 
funkčních mikin pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky" 
 

TISK R-40394 Doba projednávání:   11:24 – 11:25 
PŘIZVANÍ: V. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1622 

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

15.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky a navýšení celkových 
investičních nákladů - stavba č. 44528 Modernizace základny letecké záchranné služby 
 

TISK R-40378 Doba projednávání:   11:26 – 11:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1623 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Mgr. Čižinský, předseda politického klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, se přihlásil do 
diskuse k procesu realizace veřejné zakázky. Na jeho připomínky reagoval náměstek 
primátora Hlubuček a primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k ustanovení Řídicího výboru Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na 
změnu klimatu na roky 2020 – 2024 
 

TISK R-40528 Doba projednávání:   11:32 – 11:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Jacko - OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1624 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu v rámci bodu I. návrhu usnesení, a to tak, 
že Rada HMP schvaluje místo „organizační strukturu“ Řídícího výboru… „složení“ 
Řídícího výboru… 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

17.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k podání žádosti hl. m. Prahy o podporu z dotačního programu ELENA 
 

TISK R-39930 Doba projednávání:   11:36 – 11:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Jacko - OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1625 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace SH ČMS - Městskému 
sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2021 z rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

TISK R-39625 Doba projednávání:    11:38 – 11:39 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1626 

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

společnosti Výstaviště Praha, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s., zahájil v 11:40 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 Vyhnánek  

 
k účetní závěrce společnosti Výstaviště Praha, a.s. za rok 2020 
 

TISK R-40852  Doba projednávání:   11:40 – 11:43 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Hübl - předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. prostřednictvím 
videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1627 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Výstaviště Praha, a.s. seznámil předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 11:43 hodin. 
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20.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k uzavření Dohody o narovnání dosavadních sporných vztahů mezi Výstavištěm Praha, 
a.s. a Agenturou Orfeus s.r.o. ve věci autorských práv v souvislosti s užitím díla Křižíkovy 
fontány 
 
TISK R-40597 Doba projednávání:   11:44 – 11:47 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1628 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

Společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding, a.s., zahájil v 11:48   
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.  
 

21.  radní Chabr 
 
k účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti Pražská plynárenská Holding 
a.s. za rok 2020 
 

TISK R-40882  Doba projednávání:    11:48 – 11:50 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc. – předseda představenstva společnosti Pražská 
plynárenská Holding a.s. prostřednictvím videokonference 
Mgr. Mareš, předseda dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1629 

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

 Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. zakončil 
primátor hl. m. Prahy v 11:50 hodin. 
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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 11:51 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.  
 
 

22.  radní Chabr 

 
k účetní závěrce společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. za rok 2020 
 

TISK R-40950  Doba projednávání:   11:51 – 11:53 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Bouška – místopředseda představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
prostřednictvím videokonference 
J. Bláha - TRADE CENTRE PRAHA a.s. prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1630 

  
  
 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 primátor hl. m. Prahy 
v 11:53 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zahájil v 11:54 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.  
 
 
 

23.  radní Třeštíková 

 
k účetní závěrce společnosti Obecní dům, a.s. za rok 2020 
 

TISK R-40659  Doba projednávání:   11:54 – 11:56 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Ježek – předseda představenstva Obecní dům, a.s. prostřednictvím 
videokonference 
Ing. Veselý, člen dozorčí rady Obecní dům, a.s. prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1631 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Obecní dům, a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 11:56 hodin. 
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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 11:57 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.  
 

24.  radní Třeštíková 
 
k účetní závěrce společnosti Prague City Tourism a.s. za rok 2020 
 
TISK R-40902  Doba projednávání:   11:57 – 12:02 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1632 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Prague City Tourism a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková. 
 P. Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP, vyjádřil souhlasné stanovisko prostřednictvím chatu, které přečetl primátor hl. m. 
Prahy. Radní Chabr se vyjádřil k zisku společnosti Prague City Tourism, a.s. Na jeho 
poznámku reagovali Ing. Richter, předseda Výboru pro dopravu ZHMP a náměstek 
primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  
 Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy ve 12:02 hodin. 
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25.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021 
 
TISK R-40789 Doba projednávání:   12:03 – 12:04 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1633 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

26.  ředitel MHMP  

 
ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-40796 Doba projednávání:   12:05 – 12:07 
PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1634 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP.  
Radní Chabr vznesl dotaz k předmětnému materiálu, reagoval ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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27.  ředitel MHMP  
 
ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 
 
TISK R-40885 Doba projednávání:   12:08 – 12:09 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1635 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

28.  ředitel MHMP  

 
k revokaci usnesení č. 976 ze dne 3. 5 2021, kterým byla schválena Pravidla pro výběrová 
řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou 
 

TISK R-41001 Doba projednávání:    12:10 – 12:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1636 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  ředitel MHMP  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Oprava 
fasád, pochozích ploch dvora a renovace oken NÚB" 
 

TISK R-40863 Doba projednávání:   12:12 – 12:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1637 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP. 
V rámci bodu vystoupila s poděkováním za dlouholetou spolupráci Ing. Pekárková, 
ředitelka SLU MHMP, která ve funkci ředitelky již zmíněného odboru končí.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

30.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
dodatek k pachtovní smlouvě 
 
TISK R-40280 Doba projednávání:   12:17 – 12:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1638 
 

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
Radní Chabr na žádost radní Třeštíkové vypustil z přílohy č. 1 k usnesení subjekt 

We Enjoy Every Day s.r.o.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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31.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 
v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová 
vodní linka, část Monitoring a ochrana území Nové vodní linky ÚČOV 
 
TISK R-40406 Doba projednávání:   12:20 – 12:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1639 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

32.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí finančního daru Sdružení místních samospráv, z.s. a zdravotnické 
pomoci pro oblasti postižené živelnou pohromou 
 
TISK R-41079 Doba projednávání:   12:22 – 12:35 

PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1640 

 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Do diskuse k materiálu se přihlásil Ing. Paneš, Ph.D., ředitel ROZ MHMP, aby 
požádal o doplnění přílohy č. 2 k usnesení, a to konkrétně o účelový znak 120 do 
rozpočtové tabulky a na základě této úpravy bylo doplněno usnesení o bod I.3. ve znění 
„Rada HMP schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 tohoto usnesení“. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k darovací smlouvě, na jeho 
dotaz odpovídali náměstek primátora Hlubuček a *************, LEG MHMP, který ve 
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spolupráci s náměstkem primátora Hlubučkem a primátorem hl. m. Prahy navrhl změnu 
bodu I.1., a nyní nově zní „Rada HMP schvaluje poskytnutí daru Sdružení místních 
samospráv, z.s. ve výši 2 mil. Kč, za účelem jeho rozdělení rovným dílem mezi 8 obcí na 
likvidaci následků živelné pohromy“. 
 Poslední úpravy usnesení vyplývají z jeho finálních úprav, tzn. že se měnila 
pouze čísla příloh k usnesení a vypouštěly se odkazy na určité body usnesení (pouze 
úpravy technického charakteru) 
   
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

33.  ředitel MHMP 

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

TISK R-41027 Doba projednávání:   12:36 – 12:37 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1641 

  
 Radní Chabr navrhl změnu usnesení v bodě I.4. a to tak, že podání bude 
vyřizovat ve spolupráci s radním Zábranským. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
Bod č. 34 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 47 schváleného programu 
(12:38 – 12:39) 
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 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0, nepřítomen 4 – radní Johnová, 
radní Kordová Marvanová, náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral) 
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1. ke schválení Výroční zprávy o implementaci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
za rok 2020 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-40798 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1642 
 
2. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
záměr s názvem „Manipulační a skladová plocha s překládací stanicí bio odpadu“ na části 
pozemku parc. č. 442/2 v k.ú. Štěrboholy, v termínu do 31.12.2022 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-40623 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1643 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
záměr s názvem „Studie přístavby Hotel Absolutum Boutique“, na pozemcích parc. č. 338, 
348/6 a 348/7 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-40786 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1644 
 
4. k návrhu OCP MHMP rozhodnout o žádosti žadatele, Společnosti GASPARD, z.s., IČO: 
69347271, pořadateli festivalu Letní Letná, o prominutí nájemného plynoucího z Přílohy č. 
1 k usnesení RHMP č. 277 ze dne 9.2.2016 - Pravidel pro povolování výjimek ze zákazu 
pořádat akce v zeleni celopražského významu 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-40742 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1645 
 
 
5. k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP, s Městskou částí Praha 13, na dobu určitou 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-40690 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1646 
 
6. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-40929 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1647 
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7. k návrhu na bezúplatné nabytí zárubní zdi v k.ú. Žižkov a 14 ks stožárů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k.ú. Žižkov a k.ú. Nové Město z vlastnictví Správa železnic, státní 
organizace do vlastnictví hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-37173 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1648 
   
8. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/20/1901/296 se společností 
ATIRA s.r.o. na pronájem části komunikace Bílkova za účelem umístění zařízení staveniště 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-40170 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1649 
 
9. k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 3098/1 a parc. č. 
3098/2 zapsaných na LV č. 2739 v katastrálním území Smíchov, za účelem zřízení 
služebnosti stezky a cesty spočívající v právu vstupu a vjezdu k západní části jižního portálu 
Strahovského automobilového tunelu 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-40705 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1650 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 
03 Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-40922 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1651 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na Program ochrany měkkých 
cílů v oblasti kultury 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40639 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1652 
 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádné odměny pro 
sociální pracovníky na obecních úřadech v souvislosti s COVID-19 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 Náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40945 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1653 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40953 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1654 
   
14. k návrhu na odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40721 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1655 
 
15. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39531 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1656 
 
16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

 radní Chabr 
 TISK R-40710 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1657 
 
 
17. k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci nebytových prostor ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-40794 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1658 
 
18. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., částečně 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-40906 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1659 
 
19. k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k. 
ú. Hodkovičky z vlastnictví Společenství vlastníků domu Šífařská 575, Praha 4 - Hodkovičky 
do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-40828 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1660 
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20. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné 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 6, Praha 10 
a Praha 17 (pozemky v k.ú. Střešovice, Vokovice, Záběhlice a Řepy) 

 radní Chabr 
 TISK R-40302 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1661 
 
21. k návrhu na schválení použití rezervního fondu příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Městská poliklinika Praha, k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizace Městská poliklinika Praha v souvislosti se zvýšenými náklady spojenými s 
onemocněním COVID-19 a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

 radní Johnová  
 TISK R-40131 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1662 
 
22. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování osobních nákladů v projektu 
"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. 
Prahy na roky 2019-2022" a projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří 
potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení 
kapacit péče v hl.m. Praze" 

 radní Johnová  
 TISK R-40225 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1663 
 
23. k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na investiční akci č. 0000000 s názvem "Odběrové/infuzní křeslo" příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha a zavedení nové investiční akce do 
centrálního číselníku včetně stanovení celkových nákladů akce 

 radní Johnová  
 TISK R-40634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1664 
 
24. k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu "Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024" 

 radní Johnová  
 TISK R-40988 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1665 
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25. k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 v kap. 0416 
 radní Šimral  
 TISK R-40865 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1666 
   
26. k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu o 
změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 
31. 5. 2021" 

 radní Šimral  
 TISK R-40925 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1667 
 
27. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-40352 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1668 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-40723 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1669 
 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-40911 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1670 
 
30. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Jahodovka - Vyšší odborná 
škola sociálně právní a příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM 

 radní Šimral  
 TISK R-40557 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1671 
 
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 04 - Školství, mládež 
a sport v roce 2021 (výročí škol) 

 radní Šimral  
 TISK R-40412 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1672 
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32. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09 
 radní Třeštíková  
 TISK R-40465 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1673 
 
33. k návrhu na zavedení investičních akcí kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkových 
organizací do centrálního číselníku akcí v roce 2021 

 radní Třeštíková  
 TISK R-40694 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1674 
 
34. k návrhu na odejmutí správy movitého majetku objektů "pražské věže" ze správy 
příspěvkové organizace Muzeum hl. m. Prahy 

 radní Třeštíková  
 TISK R-40707 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1675 
 
35. k návrhu na snížení nájemného v bytech hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40893 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1676 
 
 
36. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40894 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1677 
   
37. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odboru SLU MHMP 
realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu v roce 2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1678 
 
38. k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 v roce 2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40716 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1679 
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39. k návrhu na výjimku z Pravidel pro zajišťování externích právních služeb pro potřeby hl. 
m. Prahy 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40808 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1680 
   
40. k návrhu na uzavření Dohod o ukončení smluv o výpůjčce prostor č. 
VYP/01/01/001972/2021 a č. VYP/01/01/001973/2021 ze dne 14. 5. 2021 a č. 
VYP/18/04/000150/2021 ze dne 10. 3. 2021 s Medical service Davepo s.r.o. a č. 
VYP/18/04/000148/2021 a č. VYP/18/04/000149/2021 ze dne 10. 3. 2021 s PRONATAL 
s.r.o. 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40952 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1681 
 
41. k návrhu na ukončení smlouvy o spolupráci č. INO/18/04/000145/2021 a smlouvy o 
spolupráci č. INO/18/04/000146/2021 v souvislosti s testováním zaměstnanců hlavního 
města Prahy na přítomnost onemocnění COVID-19 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40978 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1682 
   
42. k aktualizaci působnosti členů Rady hlavního města Prahy 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40957 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1683 
 
43. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu v odboru SLU MHMP 
realizovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40883 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1684 
 
44. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů v odboru SLU MHMP 
realizovaných v rámci Operačního programu Praha - pól růstu v roce 2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40949 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1685 
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45. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 5.5.2021 do 11.5.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-40755 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1686 
 
46. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 12.5.2021 do 18.5.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-40835 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1687 
 
47. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1688 
 
 
 
 
 
Bod č. 32 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:40 - 12:41 
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. 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby a.s. za 1. 
čtvrtletí roku 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-40211 

 
informace o aktuálním ratingovém hodnocení hl.m. Prahy agenturou Moody´s - květen 2021 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40615 

 
Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním městem 
Prahou za rok 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-40892 

  



34 
 

3. mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12.42 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1611 až č. 1688 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.   
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 2. 7. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Silvie Neufusová, v. r.       
 
   
 
   
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


