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Zápis 
 

ze 17. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 27. dubna 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:   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová na úvod jednání  
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková na úvod jednání  
Ověřovatelé:              primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 17. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:08 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 
(10:09 – 10:24) 
 
Schválení zápisu z 15. jednání Rady HMP ze dne 14. 4. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní 
Třeštíková) 
  
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
Primátor hl. m. Prahy uvedl, že na žádost klubu TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
ZHMP stahuje z programu dnešního jednání Rady HMP materiál R-35821. Proběhla 
diskuse týkající se procesu přípravy materiálů na jednání Rady HMP, do které se zapojili: 
náměstek primátora Hlubuček, JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 09 a STAN – Spojené 
síly pro Prahu ZHMP, primátor hl. m. Prahy, radní Zábranský, RNDr. Plamínková – 
předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí 
ZHMP, Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011 ZHMP, J. Wolf – předseda Výboru pro 
kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.  
 
k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb intermodálního plánovače trasy 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35821 
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Schválení programu 17. jednání Rady HMP  
 Program 17. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 8, nehlasovali 3) 
 
 

2.  primátor hl. m. Prahy  

 
k předložení Zprávy o ukončení projektu a získaných poznatcích k pilotnímu projektu 
„Systém pro automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z městského parkoviště“ 
 
TISK R-35267 Doba projednávání:  10:25 – 10:27 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 795 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  

 Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011 ZHMP se dodatečně vyjádřil 
k předchozí diskusi týkající se procesu přípravy materiálů na jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

3.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Pražská developerská společnost 
 
TISK R-35670 Doba projednávání:  10:28 – 10:40 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 796 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k materiálu, na což reagoval 
předkladatel materiálu.   
 Radní Zábranský vznesl dotaz k důvodové zprávě materiálu, na který 
odpovídal předkladatel materiálu.  
 Dále se k předloženému materiálu vyjádřili: JUDr. Pospíšil – předseda klubu 
TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu ZHMP, Mgr. Portlík – místopředseda klubu ODS 
ZHMP, radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, 
radní Chabr  

 
ke spolupráci mezi hl. m. Prahou a DPP a.s. na koordinovaném rozvoji území Palmovky 
 
TISK R-36322 Doba projednávání:  10:41 – 11:00 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 797 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Hlaváček, který požádal v bodě II.1. návrhu usnesení o doplnění radního 
Chabra jako dalšího nositele úkolu; náměstek primátora Scheinherr, který požádal 
v bodě II.2. návrhu usnesení o doplnění své osoby jako dalšího nositele úkolu; radní 
Chabr.  
 Náměstek primátora Hlubuček se opakovaně vyjádřil k materiálu, na což 
reagoval náměstek primátora Hlaváček.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová se vyjádřila k vyjádření náměstka 
primátora Hlubučka týkající se Městské části Praha 8, na což reagoval předkladatel 
materiálu – náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 07 – bezpečnost 
 
TISK R-36498 Doba projednávání:  11:01 – 11:03 

PŘIZVANÍ: ---  
PŘERUŠENO    

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Ředitel LEG MHMP se vyjádřil k internímu připomínkovému řízení materiálu.  
 Na dotaz náměstka primátora Hlubučka ohledně připomínek k materiálu, 
odpovídal primátor hl. m. Prahy.  
 Předkladatel materiálu – náměstek primátora Hlubuček uvedl, že přerušuje 
projednávání předloženého materiálu na příští jednání Rady HMP.  

        PŘERUŠENO  
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6.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 
8950 TV Praha 15, etapa 0011 Oblast Horní Měcholupy“ 
 

TISK R-36311 Doba projednávání:  11:04 – 11:05 

PŘIZVANÍ: ----  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 798 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI pro HZ" 
 
TISK R-36276 Doba projednávání:  11:06 – 11:07 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 799 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Hlubuček  
 
návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 
3106 TV Suchdol etapa 0001 Nový Suchdol – Komunikace“ 
 
TISK R-36342 Doba projednávání:  11:08 – 11:10 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 800 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy ohledně hodnoty zakázky, odpovídal 
předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k návrhu na zapojení do akce Do práce na kole 2020 
 
TISK R-35952 Doba projednávání:  11:11 – 11:12 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 801 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. konané dne 28.4.2020 
 

TISK R-36447 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 802 

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

11.  radní Chabr 

 
k uzavření dodatků k mandátním smlouvám o správě majetku 
 

TISK R-35969 Doba projednávání:  11:15 – 11:18 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 803 

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



7 
 

 
 

12.  radní Chabr 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1868 ze dne 15.8.2017 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků parc. č. 2634/1 k.ú. Hostivař, parc. č. 2681/2 a 2702/2 k.ú. Stodůlky, parc. č. 
4307/56 k.ú. Strašnice a parc. č. 415/26, 674/8, 674/39, 674/40, 674/41, 678/21, 680/3 
k.ú. Štěrboholy a k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu k těmto pozemkům jako 
alternativnímu majetkoprávnímu vypořádání a k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1746/86 k.ú. Ďáblice a k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu k tomuto 
pozemku jako alternativnímu majetkoprávnímu vypořádání 
 

TISK R-36046 Doba projednávání:  11:19 – 11:22 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 804 

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

13.  radní Chabr 

 
k harmonogramu zajištění městského mobiliáře na území hl. m. Prahy a uzavření 
„Smlouvy o poskytování služeb“ se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2020 
 
TISK R-36241 Doba projednávání:  11:23 – 11:43 

PŘIZVANÍ: T. Jílek – Technologie hl. m. Prahy, a.s.  
                                                                             Ing. Novotný – Technologie hl. m. Prahy, a.s.  

PŘERUŠENO   
  
 Pověřený řízením OVO MHMP informoval Radu HMP o tom, že jsou přítomni 
prostřednictvím videokonference zástupci Technologie hl. m. Prahy, a.s.   
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Chabr.  
 K předloženému materiálu se vyjádřili: náměstek primátora Hlaváček, T. Jílek 
– Technologie hl. m. Prahy, a.s.  
 Náměstek primátora Scheinherr se vyjádřil k materiálu, k internímu 
připomínkovému řízení materiálu a zároveň poukázal na některé termíny uvedené v 
příloze č. 1 důvodové zprávy.   
 Na vyjádření náměstka primátora Scheinherra reagoval radní Chabr.  
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 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na radního Chabra, zda, je 
možné hlasování o tomto materiálu odložit na příští jednání Rady HMP.  
 Radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání předloženého materiálu.  
 Závěrem se k materiálu vyjádřili: náměstek primátora Hlaváček, náměstek 
primátora Scheinherr, T. Jílek – Technologie hl. m. Prahy, a.s.  

         PŘERUŠENO  
 
 
 

14.  radní Šimral  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 - rekonstrukce stoupaček ZTI" objektů Konzervatoře a 
Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4, Roškotova 1692/4 
 

TISK R-36242 Doba projednávání:  11:44 – 11:45 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 805 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

15.  radní Šimral  

 
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

TISK R-36478 Doba projednávání:  11:46 – 11:47 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 806 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze 
v roce 2020 
 

TISK R-36318 Doba projednávání:  11:48 – 11:49 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 807 

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

17.  radní Zábranský 

 
k nouzovému přechodnému ubytování osob v tíživých sociálních a životních podmínkách, 
kteří nemají trvalé bydliště ani jiné vhodné ubytování na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-36474 Doba projednávání:  11:50 – 12:51 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 808 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Zábranský.  
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil a vznesl dotaz k materiálu ve 
smyslu dalšího postupu a plánu při řešení situace osob uvedených v názvu materiálu, na 
což reagoval primátor hl. m. Prahy. 
 Dále se k rozpočtovému hledisku materiálu vyjádřil radní Chabr.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu TOP 09a STAN - Spojené síly pro Prahu ZHMP 
se za klub vyjádřil k materiálu, na což reagoval radní Zábranský. 
 Radní Johnová se vyjádřila k materiálu a navrhla změnu návrhu usnesení tak, 
aby z bodu, kterým Rada hl. m. Prahy ukládá radnímu Zábranskému vytvořit 
střednědobý plán stabilizace bydlení a podpory osob ubytovaných v humanitárních 
zařízeních, byla vypuštěna slova: „střednědobý“, „a podpory“.  
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 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že radní Zábranský souhlasí 
s pozměňovacím návrhem radní Johnové na úpravu usnesení.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k materiálu z rozpočtového 
hlediska a navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění bodu ve znění: Rada 
hlavního města Prahy ukládá náměstkovi primátora Vyhnánkovi analyzovat a 
vyhodnotit strukturu výdajů hlavního města Prahy (vlastního hlavního města Prahy, 
městských částí hlavního města Prahy a příspěvkových organizací zřízených vlastním 
hlavním městem Prahou nebo jeho městskými částmi) spojených s cílovou skupinou 
osob bez přístřeší, a to i v širším kontextu výdajů veřejného sektoru české ekonomiky. 
Termín do konce roku. Tento svůj pozměňovací návrh následně odůvodnil. Celé znění 
pozměňovacího návrhu zapracovaného do návrhu usnesení mají členové Rady HMP na 
monitorech.  
 K materiálu se dále vyjádřili: J. Wolf – místopředseda klubu TOP 09 a STAN – 
Spojené síly pro Prahu ZHMP, který doporučil předkladateli stažení materiálu 
z dnešního jednání Rady HMP; radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, náměstek 
primátora Hlubuček, JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, radní 
Zábranský, JUDr. Pospíšil - předseda klubu TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
ZHMP, radní Johnová, Mgr. Čižinský – předseda klubu PRAHA SOBĚ ZHMP, Ing. Nacher – 
předseda klubu ANO 2011 ZHMP, primátor hl. m. Prahy přečetl komentář ředitelky VEZ 
MHMP, ředitel LEG MHMP. 
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacích návrhů schváleno.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18.  pověřená řízením MHMP 

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

TISK R-36543 Doba projednávání:  12:52 – 12:53 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        4 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 809 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 27 schváleného programu 
(12:54 – 12:55) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, nehlasovali 2) 
 
 
1. k návrhu změn Integrované strategie pro integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové období 2014-2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 810 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu a navýšení celkových nákladů investiční akce příspěvkové 
organizace ROPID č. 44940 - SW systém pro přepravu ZTP 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-36309 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 811 
 
3. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36228 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 812 
 
4. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36329 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 813 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 1 a MČ Praha 10 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36331 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 814 
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6. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36362 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 815 
 
7. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z 
programu Podpora regionů Nadace ČEZ 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36376 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 816 
   
8. k oznámení záměru městské části Praha - Zličín na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Zličín, pozemků v k.ú. Zličín, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-36033 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 817 
 
9. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 4, 
Praha 9 a Praha - Nebušice (pozemky v k.ú. Krč, Střížkov, Vysočany a Nebušice) 

 radní Chabr  
 TISK R-36005 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 818 
 
10. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským 
částem Praha 12 a Praha 16 (pozemky v k.ú. Modřany a nemovitosti v k.ú. Radotín) 

 radní Chabr  
 TISK R-36130 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 819 
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11. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 9 
(pozemky  v k.ú. Prosek) 

 radní Chabr  
 TISK R-36339 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 820 
 
12. k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4799/10, k.ú. Dejvice 

 radní Chabr 
 TISK R-36158 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 821 
 
13. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k nájemní smlouvě a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Chabr  
 TISK R-35823 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 822 
   
14. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 

 radní Chabr  
 TISK R-35902 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 823 
 
15. k návrhu na přijetí daru zdravotnického materiálu od společnosti Alza.cz a.s. 

 radní Johnová  
 TISK R-36455 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 824 
 
16. k návrhu na přijetí věcného daru od společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. 

 radní Johnová  
 TISK R-36275 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 825 
 
17. k návrhu na zajištění svěření movitého majetku příspěvkové organizaci hl. m. Prahy 
Městská poliklinika Praha 

 radní Johnová  
 TISK R-36477 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 826 
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18. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitele/ředitelky školy či školského zařízení ke dni 31. 7. 2020 v 
působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

 radní Šimral  
 TISK R-35687 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 827 
 
19. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitele školy ke dni 31. 8. 2020 v působnosti odboru školství, mládeže 
a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

 radní Šimral  
 TISK R-36290 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 828 
   
20. k návrhu na stanovení výše platu statutární zástupkyni organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-36217 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 829 
 
21. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-36216 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 830 
 
22. k administrativním procesům výzvy č. 2 u projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Šimral  
 TISK R-36500 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 831 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2020 

 radní Třeštíková  
 TISK R-36207 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 832 
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24. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a příspěvkové organizace Národní kulturní 
památka Vyšehrad v roce 2020 

 radní Třeštíková  
 TISK R-36291 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 833 
 
25. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-36313 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 834 
   
26. k revokaci usnesení Rady HMP č.2459 ze dne 11.11.2019 k realizaci projektu "Využití 
nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn" 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36274 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 835 
 
27. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 8.4.2020 do 14.4.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-36341 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 836 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 20 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:56 
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. 
 
 

-  
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na podání M. Kovalové ve věci přejmenování 
náměstí na Praze 6 

2. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání Y. Hennadiiho, VITA PARI 
s.r.o., ve věci prezentace projektu „HLAS“ 

3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání Z. Bergmana, Pražské 
Benátky s.r.o., ve věci žádosti o finanční podporu  

4. s odpovědí radního Šimrala na podání M. Chuchlové, 1. HFK Děkanka, z.s., ve věci 
žádosti o pomoc sportovním organizacím  

5. s odpovědí radního Šimrala na podání Mgr. M. Mrkusové ve věci jmenování 
ředitelky ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ 

6. s podáním F. Dvořáka, Hospodářská komora Praha 1, týkající se textu o pomoci 
podnikatelům  

7. s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve věci odvolání společnosti CWI 
Smíchov, s.r.o. proti usnesení Rady HMP  
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17. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:57 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 795 až č. 836 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., v. r.      
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


