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Zápis 
 

ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 21. února 2022 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing.  
                                        arch. Petr Hlaváček 
   na úvod jednání – 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 Mgr. Jan Chabr 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 7. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 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 – 10:08) 
 
Radní Chabr omluvil svou nepřítomnost na části dnešního jednání Rady HMP.  
 
Schválení zápisu z 5. jednání Rady HMP ze dne 7. 2. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Kordová Marvanová)  
 
 
Schválení zápisu z 6. jednání Rady HMP ze dne 14. 2. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Kordová Marvanová)  
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě  
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-43181 
- zařazeno jako bod č. 20 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě  
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022, do projednání Rady HMP  
– pro hlasovalo 11 – přijato. 
 
 
Radní Třeštíková upozornila členy Rady HMP, že by měla být spolupředkladatelkou 
materiálu R-43302 a požádala o tuto úpravu, s čímž předkladatel – radní Šimral, souhlasil, 
a ostatním členy Rady HMP bylo akceptováno. 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální 
dotace v oblasti sportu České basketbalové federaci z.s. 

- radní Šimral 
- radní Třeštíková 
- TISK R-43302 
- zařazeno jako bod č. 21 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální 
dotace v oblasti sportu České basketbalové federaci z.s., do projednání Rady HMP  
– pro hlasovalo 11 – přijato. 
 
 
 
Náměstek primátora Scheinherr omluvil svou nepřítomnost na části dnešního jednání 
Rady HMP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 7. jednání Rady HMP  
 Program 7. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na projekt dlouhodobého testování vodíkového elektrobusu 
 

TISK R-42062 Doba projednávání:   10:09 – 10:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Witowski – generální ředitel 
                                                                                      Dopravní podnik hlavního města Prahy, 
a.s. 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 286 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, upozornil na neaktuální termín v rámci 
bodu III.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr s tím, že zde bude uveden termín 11. 3. 2022.  
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
vznesl doplňující dotaz k materiálu, na který reagoval předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 

3.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu vzorového Memoranda o poskytování sdílených jízdních kol na území hlavního 
města Prahy a ke zrušení usnesení Rady HMP č. 2308 ze dne 30. 8. 2018 
 

TISK R-41700 Doba projednávání:           10:12 – 10:13 

PŘIZVANÍ: Mgr. Mach – ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 287 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, 
radní Třeštíková 

 
k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu a spolupráci ve věci revitalizace 
spodní části Václavského náměstí 
 
TISK R-41658 Doba projednávání:  10:14 – 10:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 288 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Ing. Hejma – starosta MČ Praha 1 uvedl doplňující informace 
k projednávanému materiálu. 
 Primátor hl. m. Prahy, se souhlasem předkladatele – I. náměstkem primátora 
Hlaváčkem, požádal o úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení (Dodatek č. 1) tak, aby  
za Hlavní město Praha byl uveden jako podepisovatel předmětného Dodatku primátor  
hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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5.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k Digitální technické mapě kraje pro území hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu 
běžných výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva, zvýšení neinvestičního a investičního 
příspěvku a navýšení celkových investičních nákladů investičních akcí příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 2022 
 

TISK R-42738 Doba projednávání:           10:17 – 10:18 

PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 289 

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

6.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-41846 Doba projednávání:           10:19 – 10:20 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 290 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 
ke stavbě č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní 
linka realizace Dodatečných opatření - druhá část" 
 
TISK R-42862 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 291 

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

8.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemků hlavního města Prahy  
pro výpočet koeficientů míry využití území pro Kubicom Vršní s.r.o. 
 
TISK R-41374 Doba projednávání:           10:23 – 10:24 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM  
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                           

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 292 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, upozornil na neaktuální termín v rámci 
bodu II.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Chabr s tím, že zde bude 
uveden termín 31. 3. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.   
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9.  radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

TISK R-43301 Doba projednávání:  10:25 – 10:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                                

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 293 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a zároveň požádal  
o zařazení předloženého materiálu do návrhu programu jednání Zastupitelstva hl. m. 
Prahy.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti vznesl doplňující dotaz 
k projednávanému materiálu, na který reagovali předkladatel – radní Chabr a Ing. Rak – 
ředitel HOM MHMP. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO upozornil, že v návrhu usnesení není uveden bod, 
kterým by Rada HMP ukládala radnímu Chabrovi předložit projednávaný materiál 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že tento bod bude 
do návrhu usnesení doplněn a předkladatelem – radním Chabrem bylo toto akceptováno. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 

10.  radní Chabr 
 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 
TISK R-43316 Doba projednávání:           10:28 – 10:32 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference                 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 294 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr  
a zároveň upozornil členy Rady HMP na variantní povahu bodu I. návrhu usnesení, kdy 
Rada HMP „souhlasí“ nebo „nesouhlasí“ s účastí na dané dražbě, a požádal o diskusi.  
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 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil k projednávanému 
materiálu, na což reagoval radní Šimral.  
 V návaznosti na proběhlou diskusi navrhl předkladatel – radní Chabr, 
schválení varianty bodu I. návrhu usnesení ve smyslu – Rada hl. m. Prahy „souhlasí“. 
 Navržené usnesení bylo ve výše uvedené variantě schváleno.  
 
 
 

11.  radní Chabr  

 
k zahájení pilotního projektu instalace dobíjecích stanic – Metropolitní síť II společnosti 
Pražská energetika, a.s. 
 

TISK R-43218 Doba projednávání:           10:33 – 10:37 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 295 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil a vznesl dotaz 
k projednávanému materiálu, na což reagoval předkladatel - radní Chabr.  
 Na žádost primátora hl. m. Prahy, navrhl předkladatel – radní Chabr úpravu 
návrhu usnesení ve smyslu doplnění textace u bodu III.1.1. tak, že na konec tohoto bodu 
bude doplněno – „ ,a koordinovat vizuální stránku nosičů s Institutem plánování  
a rozvoje hl.m. Prahy“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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12.  radní Johnová  

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Metropolitní 
zdravotnický servis, příspěvková organizace 
 

TISK R-43106 Doba projednávání:           10:38 – 10:39 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – pověřená řízením 
                                                                                      ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2                                                                                      
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 296 

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

13.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy – Program adiktologických služeb 
pro rok 2022 
 

TISK R-42967 Doba projednávání:           10:40 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2                                                                                    
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 297 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Kordová Marvanová, náměstek primátora Hlubuček  

 
k nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb 
v energetických odvětvích 
 

TISK R-43271 Doba projednávání:           10:42 – 10:43 
PŘIZVANÍ: JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 298 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Hlubuček a radní Kordová Marvanová. 
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu návrhu usnesení v bodě II. tak, aby zde 
bylo uvedeno číslo přílohy, na kterou se v tomto bodě odkazuje, s čímž předkladatelé 
souhlasili.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

15.  radní Šimral  

 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Gymnázium Loučanská, P5 - 
rekonstrukce fasády", Loučanská 520/1, Praha 16, a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy a k úpravě celkových nákladů 
 
TISK R-42923 Doba projednávání:           10:44 – 10:45 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 299 

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

 
k návrhu schválení Statutu, jednacího řádu a složení Pracovní skupiny Vzdělávání – 
Krajský akční plán III Praha a jmenování předsedy a místopředsedkyně Pracovní skupiny 
Vzdělávání – Krajský akční plán III Praha a ke zrušení usnesení Rady HMP č. 1129 ze dne 
10. 5. 2016 ke schválení Statutu Pracovní skupiny Vzdělávání hlavního města Prahy a ke 
zrušení Statutu Pracovní skupiny Vzdělávání hlavního města Prahy z roku 2016 
  

TISK R-43183 Doba projednávání:           10:46 – 10:47 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 300 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  radní Šimral  

 
ke schválení Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Vysokou školou 
uměleckoprůmyslovou v Praze a hlavním městem Prahou 
 
TISK R-43068 Doba projednávání:           10:48 – 10:49 

PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 301 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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I. náměstek primátora Hlaváček, v zastoupení předkladatele - radního Chabra, požádal  
o možnost provedení úpravy v materiálu R-43301 s názvem „k návrhu na možný způsob 

řešení majetkoprávních vztahů“, který byl na dnešním jednání Rady HMP již schválen 
usnesením       č. 293. 
Primátor hl. m. Prahy, po konzultaci s JUDr. Havlem, Ph.D. – ředitelem LEG MHMP, nechal 
hlasovat o výše uvedeném procedurálním návrhu k materiálu R-43301 s názvem  
„k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“ s tím, že toto bude zařazeno 
na závěr dnešního projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 2 – náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr – přijato. 

 
 

18.  radní Třeštíková  
 
k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury  
v roce 2022 
 

TISK R-43011 Doba projednávání:           10:50 – 10:51 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2                                                                                    
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 302 

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

19.  ředitel MHMP  
 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Dodávka ochranných 
obličejových masek pro MHMP“ 
 

TISK R-43034 Doba projednávání:           10:52 – 10:54 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN    

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k předmětu plnění veřejné zakázky, na což 
reagovali předkladatel – ředitel MHMP a Ing. Stránský – pověřen řízením SLU MHMP.  
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 V návaznosti na proběhlou diskusi požádal primátor hl. m. Prahy o přerušení 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho 
případných úprav, s čímž předkladatel – ředitel MHMP, souhlasil. 
 PŘERUŠENO 
 

20.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě  
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-43181 Doba projednávání:           10:55 – 10:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – pověřen řízením PRM 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 303 

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

21.  radní Šimral, radní Třeštíková  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální 
dotace v oblasti sportu České basketbalové federaci z.s. 
 
TISK R-43302 Doba projednávání:           10:57 – 10:59 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 304 
  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – radní Šimral a radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že nyní bude projednána úprava materiálu                
R-43301 s názvem „k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“, který byl  
na dnešním jednání Rady HMP již schválen usnesením č. 293. 
 I. náměstek primátora Hlaváček, v zastoupení předkladatele - radního Chabra, 
navrhl úpravu usnesení tak, že bude odstraněn bod, kterým Rada hl. m. Prahy ukládá 
radnímu Chabrovi předložit návrh Zastupitelstvu hl.m. Prahy.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o výše uvedené úpravě – pro 8, proti 0, 
zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr – 
přijato.  

   
 
 
 

22.  ředitel MHMP 

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

TISK R-43334 Doba projednávání:  11:03 – 11:04 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2                                                                                    
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 305 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 23 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 29 schváleného programu 
(11:05 – 11:06) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – náměstek 
primátora Scheinherr, radní Chabr – přijato) 
 
1. k revokaci usnesení Rady HMP č. 287 ze dne 17. 2. 2020 k vyhlášení 46. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43104 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 306 
 
2. k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities  
v hl. m. Praze 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43153 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 307 
 
3. k personálním změnám v Komisi Rady HMP pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. 
Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43267 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 308 
 
4. k návrhu na schválení záměru dlouhodobého pronájmu služebního vozu pro Zastoupení 
hl. m. Prahy v Bruselu 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 309 
 
5. k revokaci usnesení Rady HMP č. 238 ze dne 14. 2. 2022 na pořízení změny ÚP 504/2019 
(fáze „podnět“, vlna 30) 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43312 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 310 
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6. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2/2, 6/15 a 10 v k.ú. Lipence do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42206 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 311 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura 
a kap. 07 – Bezpečnost 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43234 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 312 
   
8. k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku   
parc. č. 4482/1 v katastrálním území Strašnice za účelem budoucího zřízení služebnosti 
schodiště umístěného v rámci stavby "Drážní promenáda, Praha 10, č. akce 1000059" 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42957 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 313 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43071 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 314 
 
10. ke změně projektu "Zvýšení efektivity správy dopravního systému hl.m. Prahy" 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43136 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 315 
 
11. k návrhu časového plánu k vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy  
za rok 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42913 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 316 
 
12. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43206 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 317 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním  
z Národního programu Životní prostředí  - IV určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 21 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43245 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 318 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha – Lysolaje 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43280 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 319 
 
15. k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění 
správy areálu Skloněná a o výkonu dalších činností 

− radní Chabr 
− TISK R-42582 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 320 
 
16. k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou splatnosti 
na 36 měsíců s nájemci nebytových prostor ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-42645 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 321 
 
17. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-42657 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 322 
 
18. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-42965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 323 
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19. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1195/4, parc. č. 1195/5 a parc. č. 1195/9, 
vše v k.ú. Stodůlky 

− radní Chabr 
− TISK R-42810 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 324 
 
20. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 465/4 k.ú. Motol 

− radní Chabr 
− TISK R-42824 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 325 
 
21. k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č.973/30 v k.ú. Liboc z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41492 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 326 
 
22. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
v části týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 
12 (pozemky v k.ú. Kamýk a k.ú. Modřany) 

− radní Chabr 
− TISK R-42043 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 327 
 
23. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - 
Šeberov (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Šeberov) 

− radní Chabr 
− TISK R-42836 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 328 
 
24. k návrhu na vzetí na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Metropolitní 
zdravotnický servis 

− radní Johnová 
− TISK R-43122 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 329 
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25. k návrhu na neposkytnutí neinvestiční účelové individuální dotace v oblasti sportu 
společnosti MGA GREIF s.r.o. 

− radní Šimral 
− TISK R-42866 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 330 
 
26. k návrhu odpovědi na stížnost na Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57  
a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního 
města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-43110 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 331 
 
27. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na území hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-43261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 332 
 
28. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43200 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 333 
 
29. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 19. 1. 2022 do 25. 1. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 334 
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24.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu programu jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 2. 2022 -  
k revokaci usnesení Rady HMP č. 285 ze dne 14. 2. 2022 
 

TISK R-43257 Doba projednávání:  11:07 – 11:08 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 335 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 V. Mahrik – předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu 
podnikání ZHMP vznesl dotaz, na který reagoval krátce primátor hl. m. Prahy.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP požádala  
o dodatečné zařazení materiálu s názvem „Zpráva o činnosti Výboru pro sociální politiku 
za období roku 2021“, do návrhu programu ZHMP, a to do bloku – K INFORMACI, s čímž 
předkladatel – primátor hl. m. Prahy souhlasil. 
 Navržené usnesení s úpravou schváleno. 
 
 

 
Bod č. 25 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:09 – 11:10 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související 
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s peticí s názvem „Petice STOP zahušťování výstavby v Letňanech na úkor veřejné 
zeleně a parkování, č.j. S-MHMP 242491/2022, doručenou dne 8. 2. 2022 panem 
*************** 

 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana  
za II. pololetí 2021 

- ředitel MHMP 
- TISK R-43131 
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7. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:11 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 286 až č. 335 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: 28. 2. 2022 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


