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Zápis 
 

z 32. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 26. září 2022 od 08:30 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel  
   Vyhnánek, M.A. 
   na část jednání – primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   na část jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 32. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 08:36 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(08:37 – 08:49) 
 
 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval, že Rada HMP musí procedurálně hlasovat 
o přítomnosti předsedů nově ustavených politických klubů ZHMP, případně dalších osob, 
na dnešním jednání Rady HMP. 
 
Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh na schválení přítomnosti předsedů, 
případně místopředsedů nově ustavených politických klubů ZHMP na dnešním jednání 
Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o schválení přítomnosti předsedů, případně 
místopředsedů nově ustavených politických klubů ZHMP na dnešním jednání Rady HMP 
– pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstek primátora Vyhnánek, 
radní Kordová Marvanová – přijato. 
 
Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh na schválení přítomnosti Ing. Pavla 
Richtera – bývalý předseda Výboru pro dopravu ZHMP na dnešním jednání Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasoval o schválení přítomnosti Ing. Pavla Richtera – bývalý 
předseda Výboru pro dopravu ZHMP na dnešním jednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, 
proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. 
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Materiály stažené z projednání Rady HMP 
 
Primátor hl. m. Prahy jako spolupředkladatel uvedl, že stahuje materiál R-44559 
z dnešního jednání Rady HMP, což bylo spolupředkladatelem – radním Šimralem, 
akceptováno.  
 
k návrhu na nevyhovění žádosti o poskytnutí finančních prostředků formou individuální 
jednorázové účelové neinvestiční dotace organizaci Prevence dětem z.s. 

- primátor hl. m. Prahy, radní Šimral 
- TISK R-44559 

 
 
Radní Chabr, po konzultaci s JUDr. Havlem, Ph.D. – pověřeným řízením LEG MHMP, 
požádal o stažení R-45796 s názvem k návrhu na schválení uzavření smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení služebnosti a následných smluv o zřízení služebnosti se společností 
Pražská energetika, a.s., z důvodu vypořádání všech připomínek. 
 
k návrhu na schválení uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti  
a následných smluv o zřízení služebnosti se společností Pražská energetika, a.s. 

- radní Chabr 
- TISK R-45796 

 
 

Radní Chabr, na žádost Mgr. Zdeňka Zajíčka – předsedy klubu ZHMP SPOLU pro Prahu, 
přečetl jeho apel na stávající členy Rady HMP ve znění „Vážení členové Rady hlavního 
města Prahy, s ohledem na výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a stav 
povolebních vyjednávání Vás jménem nově ustanoveného klubu zastupitelů zvolených za 
koalici SPOLU žádám, abyste do ustanovení nových orgánů hlavního města Prahy nejednali  
a nerozhodovali o zásadních věcech hlavního města Prahy, které mohou mít vliv zejména na 
dispozice s majetkem hlavního města Prahy, mohou mít dopad do rozpočtu hlavního města 
Prahy nebo vytvořit dlouhodobé velké závazky města. V případě, že by nově ustanovené 
orgány hlavního města Prahy měly jiný pohled na takové nemajetkové dispozice, přijetí 
závazků, nakládání s veřejnými prostředky, mohlo by dojít k revokaci Vámi přijatých 
usnesení, což by jistě nepřispělo k předvídatelnosti a právní jistotě nejen hlavního města 
Prahy ale i třetích stran. Věříme, že je ve Vašem zájmu takovou situaci svým jednáním 
nepřivodit a případně učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu, jejichž neuskutečnění 
by mohlo městu způsobit značnou škodu nebo jiný vážný následek.“ 

 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP 
 
Radní Johnová požádala o přeřazení materiálu R-44554 z operativního rozhodování  
do projednání Rady HMP z důvodu projednání případných připomínek k materiálu, jako 
její poslední projednávaný materiál v rámci dnešního projednání Rady HMP. 
 
o návrhu na schválení a podpis darovací smlouvy s nadací J&T 

- radní Johnová 
- TISK R-44554 
- zařazeno jako bod č. 10 
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Radní Johnová požádala o přeřazení svého bloku předkládaných materiálů za blok 
materiálů předkládaných primátorem hl. m. Prahy, což bylo ostatními členy Rady HMP 
akceptováno. 

 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2022 

- náměstek primátora Vyhnánek 
- TISK R-45611 
- zařazeno jako bod č. 43 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem   
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 2022,  
do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato.  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 01 - Rozvoj obce a kap. 03 – 
Doprava 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45766 
- zařazeno jako bod č. 44 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem   
k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 01 - Rozvoj obce a kap. 03 – 
Doprava, do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato.  
 
k digitalizaci městského mobiliáře 

- radní Chabr 
- TISK R-45374 
- zařazeno jako bod č. 45 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem   
k digitalizaci městského mobiliáře, do operativního rozhodování Rady HMP –  
pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová – přijato.  
 
 

Schválení programu 32. jednání Rady HMP  
 Program 32. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová) 
 
 
Schválení zápisu z 30. jednání Rady HMP ze dne 12. 9. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na jmenování nového člena správní rady KAMPUSU HYBERNSKÁ, z.ú. 
  
TISK R-45461 Doba projednávání:           08:50 – 08:51 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2571 

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

3.  primátor hl. m. Prahy, radní Zábranský 
 
k projektovému záměru “Podpora Pražanů v bytové nouzi" financovanému z OP 
Zaměstnanost plus (OPZ+) 
 
TISK R-45465 Doba projednávání:           08:52 – 08:53 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2572 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – primátor  
hl. m. Prahy a radní Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o poskytování provozních a servisních služeb Městského 
kamerového systému hlavního města Prahy 
 

TISK R-44409 Doba projednávání:  08:54 – 09:25 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP                                                                                      
                                                                                      Ing. Barczi – předseda představenstva  
                                                                                      Operátor ICT, a.s.  
                                                                                      T. Kubíček – Operátor ICT, a.s.  
                                                                                      K. Kačer – Operátor ICT, a.s.  
                                                                                      T. Jílek – předseda představenstva 
                                                                                      Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                       Ing. Fiala – člen představenstva    
                                                                                       Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2573 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu a dále vznesl významnou 
námitku k tomu, že systém je v tuto chvíli schopen fungovat podle modelu servisu tak, jak 
je předložen. Smlouva zavádí velmi pokročilé metodiky řízení daného servisu. Nikdo však 
neprojednával změnu systému servisu s uživateli městského kamerového systému. 
Policie ČR, Městská police Praha, složky IZS – nikdo neví, že se chystá úplná změna, kdy 
globální odpovědnost za provozuschopnost, kterou dnes nese THMP, a.s. přejde na odbor 
MHMP a odpovědnost za vykonávání jednotlivých úkonů bude rozdělena mezi dvě 
akciové společnosti. V předložené důvodové zprávě nejsou obsaženy všechny náklady, 
které hl. m. Praha vynaloží na tento nový servisní model, přičemž dojde ke zdražení  
ze současných 45 mil. Kč o více než 100 %. THMP, a.s. argument péče řádného hospodáře 
tedy v tomto případě padá. THMP, a.s. je připravena servisovat podle trojstranného 
modelu po vyjasnění všech náležitostí, zejména až bude trojstranný model a změny 
v koncepci servisu projednány s uživateli, zejména s Policií ČR, Městskou policií a dalšími 
bezpečnostními složkami. THMP, a.s. dále chtěla, aby do materiálu bylo doplněno 
stanovisko expertní skupiny, což odbor OIC MHMP zamítlo jako nerelevantní. T. Jílek – 
předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. uvedl, že příprava 
tohoto servisního modelu byla uspěchaná. 
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Radní Chabr navrhl úpravu materiálu ve smyslu doplnění nového bodu  
do návrhu usnesení  ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá MHMP - OIC MHMP před 
podpisem Smluv dle bodu IV.2., IV.3., IV.4. a IV.5. tohoto usnesení nechat zpracovat 
odborný posudek, který prověří, zda je stávající MKS připraven na přijetí metodiky ITIL 4 
a Prince 2 v rozsahu předpokládaném smlouvou, tzn. že osvědčí, že je možné předkládané 
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smluvní ujednání bezezbytku naplnit, a to bez dalších vícenákladů a finančních 
prostředků, které nejsou zahrnuty do tohoto tisku, a tento odborný posudek předložit 
Radě hlavního města Prahy k informaci“, s termínem do 30. 10. 2022, s čímž předkladatel 
– primátor hl. m. Prahy nesouhlasil s tím, že metodika ITIL je mezinárodně uznávaná  
a není potřeba na toto dělat posudek. 
 Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP v reakci na vyjádření T. Jílka uvedl, že 12 
měsíců se připravuje trojstranná smlouva, spolupracuje se s uživateli, čímž nespolupráci 
důrazně odmítl a uvedl další doplňující informace k projednávanému materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz ke zmíněnému navýšení 
finančních nákladů, na což reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP, že je nutné zohlednit 
nutnou modernizaci městského kamerového systému, na což reagoval T. Jílek – předseda 
představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 Ing. Tomáš Barczi – předseda představenstva Operátor ICT, a.s. uvedl 
doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 K. Kačer – Operátor ICT, a.s. uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu a upozornil, že analýza na užívání metodiky ITIL již Radě HMP předložena byla. 
 Primátor hl. m. Prahy uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz, na což 
reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím, že toto je obsaženo v důvodové 
zprávě k materiálu. Na doplňující dotaz Mgr. J. Čižinského – předsedy klubu ZHMP PRAHA 
SOBĚ, zda jsou posudky součástí materiálu, reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
s tím, že posudky součástí materiálu nejsou, avšak předmětné body vyplývající z posudků 
jsou součástí materiálu.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ přednesl stanovisko 
k předloženému materiálu. 
 K. Kačer – Operátor ICT, a.s. uvedl doplňující informace a upozornil,  
že předmětné zprávy má k dispozici na dnešním jednání Rady HMP a je možné se s nimi 
seznámit. 
 Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ požádal o přerušení 
projednávání předloženého materiálu na 3 minuty za účelem porady klubu ZHMP PRAHA 
SOBĚ, což bylo členy Rady HMP akceptováno.  
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 Primátor hl. m. Prahy přerušil projednávání materiálu R-44409 na dobu  
3 minut.  
 
 Pokračováno v projednávání. 
 
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radního 
Chabra, jelikož uvedl, že jako předkladatel se s ním neztotožňuje – pro hlasovalo 3, proti 
1, zdržel se 5, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – nepřijato. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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5.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru PRM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Komplexní zajištění expozice 
hl.m. Prahy na Smart City Expo World Congress 2022" 
 

TISK R-45744 Doba projednávání:           09:26 – 09:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2574 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

6.  primátor hl. m. Prahy 

 
k uzavření “Rámcové smlouvy na zajištění Pražského inovačního maratonu 
#NAKOPNIPRAHU a zajištění následné podpory vítězných týmů“ a k úpravě rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 
TISK R-45438 Doba projednávání:           09:28 – 09:29 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2575 

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

Primátor hl. m. Prahy omluvil svou další nepřítomnost na dnešním jednání Rady HMP  
a předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi a odpojil se z dnešního jednání 
Rady HMP. 
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7.  radní Johnová 
 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl.m. Prahy v oblasti 
pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2023 
 

TISK R-45411 Doba projednávání:           09:30 – 09:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2576 

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

8.  radní Johnová 
 

k řešení nedostupnosti služeb sociální péče pro Pražany se zdravotním postižením  
na území hlavního města a modernizaci péče pro Pražany, kteří byli umísťováni  
do zařízení mimo území HMP 
 

TISK R-45104 Doba projednávání:           09:32 – 09:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2577 

  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Johnová.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz k projednávanému materiálu, 
zda přílohy č. 2 až č. 7 k návrhu usnesení jsou veřejné či nikoliv, na což reagovala                 
Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV MHMP s tím, že přílohy jsou veřejné.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Johnová 

 
k návrhu Metodiky posuzování staveb pro rezidenční seniorské sociální služby 
 

TISK R-45368 Doba projednávání:           09:36 – 09:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2578 

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

10.  radní Johnová 
 

o návrhu na schválení a podpis darovací smlouvy s nadací J&T 
 
TISK R-44554 Doba projednávání:           09:38 – 09:40 

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

PŘERUŠEN   

  
 Na dotaz předkladatelky – radní Johnové ve věci aktuálních informací 
k projednávanému materiálu reagovala Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením SOV 
MHMP a požádala předkladatelku o přerušení projednávání předloženého materiálu. 
 Předkladatelka – radní Johnová, uvedla, že přerušuje projednávání materiálu  
do příštího jednání Rady HMP za účelem další diskuse. 
 PŘERUŠENO 
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11.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
k vypracování Koncepce revitalizace veřejného prostoru Kampusu Dejvice a zahájení 
projektových prací směřujících k její realizaci 
 

TISK R-45384 Doba projednávání:         09:41 – 09:42 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2579 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček a požádal o úpravu návrhu usnesení v bodě III.1.1. tak, že bude 
odstraněno slovo „založit“ a namísto něj bude doplněn text „připravit podklady  
pro založení investiční akce“. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

12.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k uzavření Smlouvy se spol. Pražské služby, a.s. o poskytování služby - provozování 
sběrného dvora na území Městské části Praha - Vinoř v rámci vertikální spolupráce  
v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
TISK R-45626 Doba projednávání:           09:43 – 09:44 

PŘIZVANÍ: Ing. Polák – OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                                

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2580 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Náměstkyně primátora Plamínková uvedla, že na žádost Mgr. J. Čižinského – předsedy 
klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, stahuje materiál R-45340 s názvem k návrhu na nesouhlas 
s žádostí o uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou podnikající na části pozemků  
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP, z operativního rozhodování Rady 
HMP, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno.  

 
 
 
 

13.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Odvodnění 
Nebozízku a oprava havarijního stavu štoly č. X" a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2022 
 
TISK R-45526 Doba projednávání:           09:45 – 09:46 

PŘIZVANÍ: Ing. Polák – OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2581 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátora Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  náměstkyně primátora Plamínková 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel stavby“ a k návrhu  
na úpravu celkových nákladů investiční akce č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící 
živočichy 
 
TISK R-45147 Doba projednávání:           09:47 – 09:48 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2582 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

15.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 46324 
Ekodukt Barrandov; projektové práce" 
 
TISK R-45052 Doba projednávání:           09:49 – 09:51 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2583 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátora Plamínková. 
 Náměstek primátora Scheinherr vznesl doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, zda to bude projektováno tak, že samostatně bude realizovatelná lávka pro pěší 
a cyklisty a samostatně případně ekodukt a zda se tedy počítá s příspěvkem developerů, 
případně jestli je tam již něco dohodnuto, na což reagovala předkladatelka – náměstkyně 
primátora Plamínková s tím, že se jedná o studii, kterou zpracovala Praha 5, tak byla 
zpracovaná právě na to, že to jsou dvě samostatné konstrukce, takže se dá dělat jako první 
etapa – lávka a jako druhá etapa – ekodukt a dále, že příspěvek developerů se 
předpokládá, ale zatím je to v časném stadiu. 
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 Náměstek primátora Scheinherr požádal, aby výše vznesené jeho dotazy 
včetně odpovědí předkladatelky, byly uvedeny v zápise.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

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 09:52 hodin I. náměstek primátora Hlaváček.  

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

16.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k určení auditora společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za rok 2022 
 
TISK R-45741  Doba projednávání:  09:53 – 09:54 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2584 
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 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 I. náměstek primátora Hlaváček v 09:55 hodin. 
 
 
 

 
 

17.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na postup při udělování souhlasu vlastníka v řízeních týkajících se staveb  
pro reklamu, reklamních zařízení a zařízení pro reklamu na pozemcích ve správě 
Magistrátu hl.m. Prahy 
 
TISK R-44527 Doba projednávání:           09:56 – 09:57 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2585 

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

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci akce "Rekonstrukce ul. V Zápolí 
a ul. Pekárenská" a Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka a návrhu na zavedení 
nové investiční akce 
 
TISK R-45334 Doba projednávání:           09:58 – 09:59 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2586 

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

19.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci akce "Rekonstrukce ul. 
Komořanská" a Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka a návrhu na zavedení 
nové investiční akce 
 
TISK R-45347 Doba projednávání:           10:00 – 10:01 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2587 

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

 
k návrhu na uzavření Smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. na zajištění 
správy objektu zámek Veleslavín a o výkonu dalších činností 
 

TISK R-45369 Doba projednávání:           10:02 – 10:04 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
Mgr. Bouška – předseda představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2588 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k projednávanému materiálu a navrhl úpravu 
materiálu s tím, aby byl vložen nový bod návrhu usnesení ve znění: „Rada hl. m. Prahy 
ukládá radnímu Mgr. Janu Chabrovi předložit Radě HMP zprávu o vymáhání pohledávek 
dlužného nájemného ve společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.“, s uvedením termínu          
21. 11. 2022, s čímž se předkladatel – radní Chabr, ztotožnil.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 

21.  radní Chabr 

 
k záměru na zajištění správy a obchodního využití Aquacentra Šutka a Plaveckého  
a sportovního areálu Hloubětín prostřednictvím společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 
TISK R-45570 Doba projednávání:          10:05 – 10:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
Mgr. Bouška – předseda představenstva TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2589 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Radní Chabr omluvil svou další nepřítomnost na dnešním jednání Rady HMP a odpojil se 
z jednání Rady HMP.  

 

22.  radní Třeštíková 
 
k návrhu Memoranda mezi hlavním městem Prahou, Městskou částí Praha 6 a Divadlem 
Spejbla a Hurvínka, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy 
 

TISK R-45718 Doba projednávání:           10:07 – 10:08 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      D. Kirschnerová – ředitelka Divadla 
                                                                                      Spejbla a Hurvínka 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2590 

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

23.  radní Třeštíková 
 
k návrhu Memoranda ke zřízení pobočky Městské knihovny v Praze na území Městské části 
Praha 8 mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 8 
 

TISK R-45758 Doba projednávání:           10:09 – 10:10 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference                                             
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2591 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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24.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2023 
 

TISK R-45390 Doba projednávání:  10:11 – 10:12 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference                                             
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2592 

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

25.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 
 
TISK R-45583 Doba projednávání:  10:13 – 10:14 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2593 

   
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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26.  radní Zábranský, radní Johnová 

 
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení bezdomovectví 
osob po výkonu trestu v hlavním městě Praze mezi hl.m. Prahou a organizací RUBIKON 
Centrum, z.ú. 
 
TISK R-45604 Doba projednávání:         10:15 – 10:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2594 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní 
Zábranský, radní Johnová.  
 I. náměstek primátora Hlaváček vznesl doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, na který reagoval předkladatel – radní Zábranský. 
Na dotaz Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, reagovala radní Johnová potvrzením, že je 
spolupředkladatelkou předloženého materiálu i následujících dvou materiálů.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

27.  radní Zábranský, radní Johnová 

 
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na řešení problematiky péče o duševní 
zdraví v hlavním městě Praze mezi hl.m. Prahou a organizací Baobab z.s. 
 

TISK R-45605 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2595 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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28.  radní Zábranský, radní Johnová 
 
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na řešení problematiky péče o duševní 
zdraví v hlavním městě Praze mezi hl.m. Prahou a organizací BONA, o.p.s. 
 

TISK R-45606 Doba projednávání:           10:20 – 10:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2596 

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

29.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na odstoupení od Smlouvy o dílo č. DIL/01/03/000777/2010 ze dne 25. 2. 2010, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2016 
 

TISK R-44872 Doba projednávání:           10:22 – 10:24 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2597 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP **************. 
 Ing. Stránský – pověřený řízením SLU MHMP uvedl doplňující informace 
k projednávanému materiálu. 
 I. náměstek primátora Hlaváček vznesl dotaz, na což reagoval Ing. Stránský – 
pověřený řízením SLU MHMP. 
 ******************. – ředitel MHMP uvedl, že materiál byl projednán s odborem 
LEG MHMP. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP potvrdil řečené informace. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  



21 
 

 

30.  ředitel MHMP 

 
ke schválení Smlouvy o spolupráci při prošetření ekonomické výhodnosti vybraných 
zakázek 
 

TISK R-45713 Doba projednávání:           10:25 – 10:26 
PŘIZVANÍ: JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením 
                                                                                      LEG MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2598 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
*************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

31.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na přiznání odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou za 1. pololetí 2022 
 
TISK R-45755 Doba projednávání:           10:27 – 10:29 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2599 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP. 
 Náměstkyně primátora Plamínková, po dohodě s J. Wolfem – bývalým 
předsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, 
vznesla dotaz, proč byla *************** – *********************************, přiznána za 
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1. pololetí menší odměna, než ostatním ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hl. m. Prahou v oblasti kultury, s tím, že by mu měla být přiznána odměna vyšší. 
 **************** – ředitel MHMP uvedl, že navržené odměny vychází 
z doporučení odboru KUC MHMP.  
 Na dotaz náměstkyně primátora Plamínkové dále reagovali radní Třeštíková  
a MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP.  
 Náměstkyně primátora Plamínková přednesla svůj pozměňovací návrh  
na navýšení návrhu na přiznání odměny **************** – **************************** 
na ********** Kč, s čímž se předkladatel - ***************. – ředitel MHMP, ztotožnil.  
 Radní Zábranský navrhl, aby se o pozměňovacím návrhu, i přes ztotožnění 
předkladatele, hlasovalo, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno. 
 I. náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu 
náměstkyně primátora Plamínkové, o navýšení návrhu odměny pro ************ – 
*************************, na *********** Kč – pro hlasovalo 4, proti 0, zdržel se 4, 
nepřítomen 3 – primátor hl. m. Prahy Hřib, radní Chabr, radní Kordová Marvanová – 
nepřijato.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

32.  ředitel MHMP 

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

TISK R-45812 Doba projednávání:  10:30 – 10:31 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2600 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 33 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 45 schváleného programu 
(10:32 – 10:33) 
 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – primátor hl. m. Prahy Hřib, 
radní Chabr, radní Kordová Marvanová – přijato) 
 
 
1. k zahraniční pracovní cestě člena Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45775 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2601 
 
2. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka  
pro rekonstrukci střechy a nové využití podkroví domu Srbova 360/1, na pozemku parc. č. 
2389 v k.ú. Libeň, Praha 8 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-41682 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2602 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy  
pro prodloužení trvání dočasné stavby prodejního stánku umístěného na pozemku parc. č. 
2960/2 v k.ú. Nusle, Praha 4, a to do 30.4.2023 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42914 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2603 
 
4. k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 
akciovou společností, IČO: 00005886 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44931 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2604 
 
5. k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení do vlastnictví společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44437 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2605   
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6. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Praha a společností 
POHL + GEOSAN – Klánovice, v rámci stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace 
III, část 1 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44714 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2606 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura v roce 2022 a kapitole 
09 - Vnitřní správa a na úpravu celkových nákladů investiční akce 0007528 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45022 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2607 
 
8. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 02 - 
Městská infrastruktura v roce 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45655 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2608 
 
9. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44747 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2609 
 
10. ke spolupráci na rozšíření společné stezky pro chodce a cyklisty v k. ú. Radotín 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45608 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2610 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu  
z Operačního programu Zaměstnanost 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45689 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2611 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené 
příspěvkovým organizacím krajů a obcí, obcím a městským částem hlavního města Prahy  
na úhradu nákladů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny  
a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45732 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2612 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na podporu expozičních  
a výstavních projektů 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45734 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2613 
 
14. k návrhu na účetní odpis pohledávky hl.m.Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45194 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2614 
 
15. k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2022 

− radní Chabr 
− TISK R-45762 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2615 
 
16. k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a části pozemků parc. č. 43/1, parc. č. 350  
a parc. č. 353 vše v k.ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice Rozvojová, a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41992 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2616 
   
17. k revokaci usnesení Rady HMP č.2417 ze dne 4.10.2021 k návrhu na majetkoprávní řešení 
- část pozemku parc. č. 4104/1 v k.ú. Strašnice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45228 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2617 
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18. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbám bez čp./če., umístěných 
na pozemcích ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45533 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2618 
  
19. 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 10 (pozemky  
v k.ú. Strašnice) 

− radní Chabr 
− TISK R-44981 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2619 
 
20. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy Městské části Praha - Troja 
(vodohospodářský majetek v k.ú. Troja) 

− radní Chabr 
− TISK R-45417 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2620 
 
21. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Integrované 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna 

− radní Johnová 
− TISK R-43374 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2621 
 
22. k návrhu na schválení a podpis Smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu  
s Českou televizí 

− radní Johnová 
− TISK R-45548 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2622 
 
23. k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového 
projektu z ESF "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života  
na úrovni krajů" 

− radní Johnová 
− TISK R-45460 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2623 
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24. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a změny ve jmenování členů konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola na Proseku 

− radní Šimral 
− TISK R-44453 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2624 
 
25. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické osoby Arcibiskupské 
gymnázium, se sídlem Korunní 586/2, Praha 2, IČO: 44846738, v rejstříku škol a školských 
zařízení, a dále ke změně zápisu právnické osoby Trojské gymnázium s.r.o., se sídlem Trojská 
211/110, Praha 7, IČO: 25142101, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností  
v nejbližším možném termínu (v žádosti chybně uvedeném jako 1. 9. 2022) 

− radní Šimral 
− TISK R-45612 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2625 
 
26. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Smíchovská střední průmyslová škola 
a gymnázium, se sídlem Preslova 72/25, Smíchov, Praha 5, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45657 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2626 
 
27. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola dostihového sportu  
a jezdectví, se sídlem U Závodiště 325/1, Praha 5, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45664 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2627 
 
28. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborná škola - Centrum 
odborné přípravy a Gymnázium v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45673 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2628 
 
29. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Konzervatoř a Vyšší odborná škola 
Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4, Roškotova 1692/4, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45690 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2629 
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30. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola stavební  
a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45721 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2630 
 
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT - Šablony II 

− radní Šimral 
− TISK R-45622 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2631 
 
32. k návrhu na stanovení výše platu ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-45577 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2632 
 
33. k uzavření smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a hlavním městem Prahou 

− radní Šimral 
− TISK R-45761 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2633 
 
34. k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu na dobu určitou v prostorách Kongresového 
centra Praha, a. s. za účelem realizace dílčího projektu HW Lab v rámci projektu 
Implementace krajského akčního plánu II - Inovace ve vzdělávání 

− radní Šimral 
− TISK R-44972 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2634 
 
35. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2139 ze dne 29.8.2022 k návrhu na poskytnutí dotací  
z dotačního programu Asistenční vouchery hl. m. Prahy prostřednictvím projektu Prague 
Smart Accelerator spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
ČR 

− radní Šimral 
− TISK R-45798 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2635 
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36. k návrhu na uzavření dodatků ke Smlouvám o podnájmu nebytových prostor 
souvisejících s provozováním Divadla v Dlouhé 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45537 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2636 
 
37. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a příspěvkové organizace  
v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45750 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2637 
 
38. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45705 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2638 
 
39. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45704 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2639 
 
40. ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45701 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2640 
 
41. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 27. 7. 2022 do 2. 8. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-45383 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2641 
 
42. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 17. 8. 2022 do 23. 8. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-45507 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2642 
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43. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy, neinvestičních 
příspěvků příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu limitu prostředků na platy na rok 
2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45611 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2643 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 01 - Rozvoj obce a kap. 03 – 
Doprava 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45766 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2644 
 
45. k digitalizaci městského mobiliáře 

− radní Chabr 
− TISK R-45374 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2645 
 
 
 
 
 
Bod č. 34 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
10:34 – 10:35 
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. 
 
 
 
 

Radní Šimral vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálu R-45598 
s názvem „k návrhu na udělení souhlasu s povolením pokračování v základním vzdělávání 
pro žákyni příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, po dvacátém roku 
věku“ do projednání Rady HMP. 
I. náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu  
R-45598 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – 
primátor hl. m. Prahy Hřib, radní Chabr, radní Kordová Marvanová – přijato. Zařazeno 
jako bod č. 35. 
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35.  radní Šimral 

 
k návrhu na udělení souhlasu s povolením pokračování v základním vzdělávání  
pro žákyni příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, po dvacátém 
roku věku 
 
TISK R-45598 Doba projednávání:           10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2646 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstkyně primátora Plamínkové ze dne 20. 9. 200, č.j.: MHMP 
1723084/2022, na podání ****************, jednatele spol. Gardenline s.r.o.,  
č.j. MHMP 1593117/2022, ve věci „Vyjádření a žádost o posouzení ve věci týkající se 
veřejné zakázky s názvem „Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 
0001 poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr Karlín, zhotovitel stavby“ 

2. s odpovědí radního Chabra ze dne 16. 9. 2022, č.j.: MHMP 1691433/2022,  
na interpelaci ****************** ze dne 8. 9. 2022, ve věci „Má developer 
Maršmelounu už konečně nájemní smlouvu?“ 

3. s přehledem přijatých Usnesení vlády ČR č. 637 – 746/2022, zpracovaným odborem 
LEG MHMP dne 23. 9. 2022 

4. s informací paní *********, Sdružení Nového Města pražského z.s., ze dne 21. 9. 2022, 
adresované e-mailem členům Rady HMP, ve věci „nový předseda spolku Sdružení 
Nového Města pražského z.s. ***************“ 
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K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
přehled akcí souvisejících s českým předsednictvím v Radě EU v roce 2022 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45696 

 
Informace k Taxativnímu seznamu plakátovacích ploch na území Pražské památkové 
rezervace a pražských památkových zón 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44942 

 
Informace o zasedání Rady světové památky v roce 2020 - 2022 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45778 

 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o své činnosti 
za období duben až červen 2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 

- radní Chabr 
- TISK R-45735 

 
k upuštění od pořádání 20. reprezentačního plesu hl. m. Prahy a Obecního domu na podzim 
2022 

- radní Třeštíková 
- TISK R-45722 
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32. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy  

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 10:38 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2510 až č. 2646 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: 3. 10. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  RNDr. Jana Plamínková, v. r.  
  náměstkyně primátora hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


