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Zápis 
 

ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 22. února 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod a na závěr jednání – MgA. Hana Třeštíková 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček  
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 7. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:03 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 
(10:04 – 10:07) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru pro Českou republiku - 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze 

- radní Johnová  
- TISK R-39610 
- zařazeno jako bod č. 15 

 
Radní Johnová požádala o dodatečné zařazení bodu Informace o epidemiologické situaci 
v hlavním městě Praze s tím, že tento bod bude mít pouze ústní informativní charakter a 
bude přizvána prostřednictvím videokonference MUDr. Jágrová – ředitelka Hygienické 
stanice hlavního města Prahy. Dále radní Johnová požádala, aby v případě zařazení, byl 
tento bod projednán v pevném čase v 11:00 hodin.  
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-39610 a bodu  
Informace o epidemiologické situaci v hlavním městě Praze do projednání Rady HMP - pro 
hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Třeštíková.  
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k dalšímu postupu přípravy Majetkové koncepce HMP 

- radní Chabr 
- TISK R-38648 

 
 
 

 
Schválení programu 7. jednání Rady HMP  
 Program 7. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní 
Třeštíková) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k předložení Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030 
 
TISK R-37337 Doba projednávání:  10:08 – 10:12 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Houdek - Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
Z. Kaštovská – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
J. Peterka – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 290 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP vznesla dotaz 
ohledně projednání materiálu s městskými částmi, na který odpovídal předkladatel.  
 Náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr se vyjádřili 
k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených 
veřejnému zadavateli, k zavedení nové investiční akce a úpravě rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2021 
 
TISK R-38627 Doba projednávání:  10:13 – 10:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Houdek - Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
Z. Kaštovská – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
J. Peterka – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 291 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor        
hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k předloženému materiálu 
z rozpočtového hlediska.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy  
 
ke schválení Smlouvy o provozu a podpoře Portálu Pražana 
 
TISK R-38749 Doba projednávání:  10:17 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 292 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k finanční stránce materiálu, na což 
reagoval předkladatel.  
 Dále se vyjádřili: náměstek primátora Hlaváček, J. Wolf – předseda Výboru 
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k účelu Projektu, na což reagoval 
předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

5.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k Realizační studii Jednotného informačního systému hl. m. Prahy a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 2020 
 

TISK R-35983 Doba projednávání:  10:30 – 10:59 
PŘIZVANÍ:   
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠENO – pokračováno bezprostředně po skončení bodu Informace o 
epidemiologické situaci v hlavním městě Praze 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP podrobně seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr a požádal o úpravu návrhu usnesení v bodě III.1.1. o 
doplnění - ……a Správu Pražského hradu, příspěvková organizace zřízená Kanceláří 
prezidenta republiky…………. Dále předkladatel požádal o doplnění termínu do bodu 
IV.3.1. návrhu usnesení, a to - průběžně.  
 Náměstek primátora Hlubuček upozornil na finanční stránku materiálu a 
požádal předkladatele o přerušení projednávání materiálu na příští jednání Rady HMP 
za účelem další diskuse, na což reagoval předkladatel s tím, že projednávání 
předloženého materiálu nepřeruší.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se pilotních projektů, na který 
odpovídal předkladatel.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil a požádal, aby byla do zápisu zaznamenána pozice klubu ZHMP TOP 09 
a STAN – Spojené síly pro Prahu: „Nechceme, pokud Váš bod projde, a udělá se ta soutěž 
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na informační systém, aby se začaly houfně předělávat staré informační systémy. Nechme 
toto na dobu, až město bude mít finance a nebude zde pandemická krize. My jsme 
zdrženliví, nekazíme to, ale nechceme, aby se předělávaly staré informační tabule jen 
proto, že se vysoutěží nový design“.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: náměstek primátora Hlaváček, 
primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr, 
radní Třeštíková, náměstek primátora Vyhnánek, JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP 
TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu. 
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že pro tuto chvíli přerušuje projednávání 
předloženého materiálu s tím, že rozprava k tomuto bodu bude pokračovat 
bezprostředně po skončení zařazeného bodu - Informace o epidemiologické situaci 
v hlavním městě Praze.  
 PŘERUŠENO 
 

11:00 – 11:36 
Radní Johnová krátce informovala o epidemiologické situaci na území hlavního města 
Prahy a předala slovo MUDr. Jágrové - ředitelka Hygienické stanice hlavního města 
Prahy. 
MUDr. Jágrová informovala o počtu nakažených koronavirem, o stavu testování a 
očkování v hlavním městě Praze.  
RNDr. Plamínková – starostka MČ Praha – Slivenec vznesla dotaz týkající se způsobu 
testování na přítomnost koronaviru v těle, na který odpovídala MUDr. Jágrová.               
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila k systému očkování. 
Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vznesla dotaz týkající 
se registrace na očkování, na který reagovala radní Johnová. Mgr. J. Čižinský – starosta 
MČ Praha 7 vznesl dotaz týkající se testování dětí v mateřských školách, na což 
reagovala MUDr. Jágrová. Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP informoval o očkovacích 
vakcínách. Radní Šimral se vyjádřil k testování a očkování učitelů a žáků v pražských 
školách. Následovala diskuse týkající se dalšího postupu HMP týkajícího se systému 
testování a očkování, do které se zapojili – MUDr. Jágrová, Ing. Udženija – předsedkyně 
Výboru kontrolního ZHMP, radní Johnová, primátor hl. m. Prahy.  

 
5.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k Realizační studii Jednotného informačního systému hl. m. Prahy a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 2020 
 
TISK R-35983 Doba projednávání:  11:37 – 12:00 

PŘIZVANÍ:   
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 293 

 
 Pokračováno v rozpravě:  
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 Náměstek primátora Hlaváček reagoval na vyjádření náměstka primátora 
Hlubučka týkající se Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.. Primátor hl. m. Prahy přečetl 
komentář Mgr. Horákové – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP, týkající se 
bezbariérovosti. Radní Chabr upozornil na své připomínky k předloženému materiálu. 
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ a náměstek primátora Hlubuček 
se krátce vyjádřili. Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS se vyjádřil k názvu 
materiálu. Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ reagoval na vyjádření 
náměstka primátora Hlubučka. Náměstek primátora Scheinherr reagoval na předchozí 
příspěvky. Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS dal do úvahy předkladateli úpravu 
názvu materiálu, na což reagoval předkladatel.  
 Primátor hl. m. Prahy požádal, aby pro příště byl upřesněn název 
souvisejícího materiálu, který bude předkládán Radě HMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

6.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu Akce 
celopražského významu pro rok 2021 
 

TISK R-39140 Doba projednávání:  12:01 – 12:02 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 294 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021 
 

TISK R-39134 Doba projednávání:  12:03 – 12:04 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 295 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová a požádala o 
úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, že celková výše částky činí 3.705.800 Kč. Dále  
předkladatelka požádala o úpravu přílohy č. 2 k návrhu usnesení tak, že celková výše 
částky činí 47.294.200 Kč. S těmito úpravami souvisí i úprava návrhu usnesení v bodech 
I.1. a II.1.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

8.  radní Johnová  

 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Metropolitní zdravotnický servis 
 

TISK R-38667 Doba projednávání:  12:05 – 12:06 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 296 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a požádala o úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení, strana 2, tak, že termín pro 
obdržení přihlášky je nejpozději dne 15. 3. 2021. Předkladatelka následně požádala o 
další úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení, strana 2, tak, že do odstavce s názvem „Další 
požadavek na uchazeče“, první odrážka, za slova „……….max 5 stran A4“ bude doplněn 
text – „na období 6 let“. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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9.  radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory využití volného času dětí a 
mládeže na rok 2021 
 
TISK R-39128 Doba projednávání:  12:07 – 12:08 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 297 

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

10.  radní Šimral  

 
k návrhu na udělení dotací a dalším administrativním procesům prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery, spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR, výzva č. 2 
 

TISK R-39495 Doba projednávání:  12:09 – 12:10 
PŘIZVANÍ: Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 298 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v rámci "Programu podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a víceleté 
financování)" 
 
TISK R-39114 Doba projednávání:  12:11 – 12:12 

PŘIZVANÍ: Mgr. Hajná – KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 299 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

12.  radní Zábranský, primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr  

 
k implementaci protikorupčního systému ve větších městských společnostech 
 

TISK R-38182 Doba projednávání:  12:13 – 12:38 
PŘIZVANÍ: T. Jílek – předseda představenstva 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. prostřednictvím videokonference  
JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
Ing. Válek – předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. 
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 300 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský a na základě požadavku radního Chabra navrhl doplnění dalších 
předkladatelů dle gescí, pod které spadají příslušné městské společnosti – primátora     
hl. m. Prahy, náměstka primátora Scheinherra, náměstka primátora Hlubučka, radního 
Chabra.  
 T. Jílek – předseda představenstva THMP, a.s. se vyjádřil k předloženému 
materiálu a přednesl připomínku k formulaci návrhu usnesení a v této souvislosti dal do 
úvahy úpravu návrhu usnesení.  
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 Náměstek primátora Scheinherr se připojil k vyjádření T. Jílka – předseda 
představenstva THMP, a.s., týkajícího se interního připomínkového řízení k materiálu ve 
vztahu k městským společnostem.  
 Radní Zábranský reagoval na vyjádření T. Jílka - předseda představenstva 
THMP, a.s. 
 Radní Chabr upozornil na své připomínky k předloženému materiálu.  
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k předloženému materiálu a navrhla 
úpravu znění návrhu usnesení v bodě I. namísto Rada hlavního města Prahy ukládá……, 
by bylo uvedeno Rada hlavního města Prahy žádá…………  
 Radní Zábranský reagoval na předchozí vyjádření a souhlasil s úpravou 
návrhu usnesení tak, že bod I. by byl ve znění Rada hlavního města Prahy 
doporučuje………… 
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu bodu I.1. tak, že z tohoto bodu bude 
odstraněn text „v působnosti valných hromad společností“. Dále bod II. návrhu usnesení 
bude ve znění Rada hlavního města Prahy ukládá……………. 
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP se vyjádřil k předchozím návrhům na 
úpravu návrhu usnesení a vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.  
 T. Jílek – předseda představenstva THMP, a.s. se krátce závěrem vyjádřil 
k formálnímu postupu v rámci interního připomínkového řízení materiálů.  
 Radní Zábranský požádal o úpravu termínu v rámci bodu II.1.2. návrhu 
usnesení, a to 31. 7. 2021. 
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP vznesla dotaz týkající 
se finančních nákladů, na který reagoval radní Zábranský.  
 Radní Zábranský, na základě předchozí diskuse, závěrem požádal o finální 
úpravu návrhu usnesení v bodě I.1.1. tak, že tento bod bude ve znění: Rada hlavního 
města Prahy žádá představenstva společností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení o 
implementaci protikorupčního systému dle ISO 37001 – Anti-bribery management systems 
(Systém protikorupčního managementu) a snahu získat jeho certifikaci, přičemž 
představenstvo Pražské plynárenské Holding, a.s. žádá o jeho implementaci na úrovni 
Pražské plynárenské, a.s.; dále bod I.1.2. bude ve znění: Rada hlavního města Prahy žádá 
představenstva společností dle přílohy č. 1 tohoto usnesení informovat Radu HMP o 
předpokládaném harmonogramu implementace tohoto standardu. Bod II. bude ve znění: 
Rada hlavního města Prahy ukládá………… 
 JUDr. Roman – předseda představenstva Pražské služby, a.s. se krátce vyjádřil 
k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo ve znění výše uvedených úprav schváleno.  
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13.  ředitel MHMP, radní Zábranský  

 
ke zrušení usnesení Rady HMP č. 1155 ze dne 8. 6. 2020 a ke schválení nového znění 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy 
 

TISK R-37747 Doba projednávání:  12:39 – 12:41 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 301 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský a požádal o 
úpravu důvodové zprávy k materiálu, strana 1, třetí odstavec, v rámci první věty bude 
uvedeno – „…………….., na základě požadavku náměstka Hlubučka, ……………….“.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

14.  ředitel MHMP  
 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 
TISK R-39066 Doba projednávání:  12:42 – 12:43 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 302 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka, 
Ph.D. - ředitel MHMP a na základě žádosti jednoho z koaličních partnerů navrhl úpravu 
návrhu usnesení ve smyslu odstranění bodu týkajícího se energetického manažera 
odboru RED MHMP a bodů s tím souvisejících, a to z důvodu další diskuse v rámci 
koalice.   
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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15.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru pro Českou republiku - 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
 

TISK R-39610 Doba projednávání:  12:44 – 13:09 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 303 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, na což reagovali: primátor hl. m. 
Prahy, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, radní Kordová Marvanová, 
radní Johnová, radní Zábranský, náměstek primátora Scheinherr.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu vznesl dotaz na náplň práce ombudsmana.  

Primátor hl. m. Prahy konstatoval omluvu radní Třeštíkové ze zbývající části dnešního 
jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

16.  ředitel MHMP 

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

TISK R-39582 Doba projednávání:  13:10 – 13:11 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 304 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 17 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 36 schváleného programu 
(13:12 – 13:13) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní 
Třeštíková) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odboru FON MHMP 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39281 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 305 
 
2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2012 ze dne 14. 9. 2020 k návrhu OCP MHMP na 
uzavření nájemní smlouvy se společností Vlamich, s.r.o., IČO 25787403, na části pozemků 
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP, a to na dobu neurčitou 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38694 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 306 
 
3. k návrhu OCP MHPM na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi hl. m. Prahou a spolkem 
LIBÓZA, z.s. na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP na dobu 
určitou 5 let 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 307 
 
4. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39228 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 308 
 
5. ke zrušení části usnesení Rady HMP č. 296 ze dne 17.2.2020 k návrhu OCP MHMP na 
poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů na záchranu 
ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (tzv. Tříkoruna ze vstupu) z roku 2018 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39161 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 309 
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6. ke zrušení části usnesení Rady HMP č. 1682 ze dne 3.8.2020 k návrhu OCP MHMP na 
poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů na záchranu 
ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (tzv. Pětikoruna ze vstupu) 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39166 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 310 
 
7. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. na výpůjčku částí komunikací Ostromečská, Koněvova, Hájkova, 
Domažlická, Zelenky-Hajského, Pražačka, Jana Želivského za účelem obnovy vodovodních 
řadů a rekonstrukce kanalizace 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39266 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 311 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV v roce 2021 v kap. 03 – 
Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39472 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 312 
 
9. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Kolovraty k podání žádostí na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotací na akce v rámci Operačního programu Životní 
prostředí a na Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci na realizaci projektu "Přívětivý 
úřad - nástroje komunikace s veřejností - MA 21" 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39391 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 313 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39398 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 314 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na 
podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39406 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 315 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 13 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39425 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 316 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí k 
zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39450 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 317 
   
14. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské 
péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39478 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 318 
 
15. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro restrukturalizaci pražské 
ekonomiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39505 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 319 
 
16. k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2968 ze dne 21. 12. 2020 k uzavření 
Dohody o exitu, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 
DIL/35/04/009117/2020, uzavření Rámcové smlouvy o dílo na zajištění projektové a 
inženýrské činnosti a schválení záměru na realizaci pořízení nového městského mobiliáře 
společností Technologie hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-39464 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 320 
 
17. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. st. 75 a stavby č.p. 90 stojící na pozemcích 
parc. č. st. 75 a parc. č. st. 175, vše k.ú. Ratměřice 

 radní Chabr 
 TISK R-36653 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 321 
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18. k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 na  pozemku parc. č. 
1054/3 a pozemku parc. č. 1936/3 k.ú. Podolí 

 radní Chabr  
 TISK R-38476 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 322 
 
19. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4446/5 o výměře 262 m2 a parc. č. 
4446/6 o výměře 112 m2 v k.ú. Strašnice, obec Praha, 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 - Nové Město, 
PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-38467 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 323 
   
20. k návrhu na zajištění svěření movitého majetku příspěvkovým organizacím hl. m. 
Prahy: Zdravotnická záchranná služba, Městská poliklinika následné péče, Městská 
poliklinika Praha, Centrum léčebné rehabilitace, Správa pražských hřbitovů a Centrum 
služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

 radní Johnová  
 TISK R-39225 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 324 
 
21. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 6, Nad 
Alejí 1952 

 radní Šimral 
 TISK R-39184 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 325 
 
22. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

 radní Šimral  
 TISK R-39220 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 326 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační program "Podpora 
přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou" 

 radní Šimral  
 TISK R-39301 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 327 
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24. k návrhu na stanovení výše platu ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 radní Šimral  
 TISK R-39363 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 328 
 
25. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39236 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 329 
   
26. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

 radní Zábranský  
 TISK R-39286 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 330 
 
27. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39345 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 331 
 
28. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39359 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 332 
 
29. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy a na pronájem jiného služebního 
bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39410 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 333 
 
30. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39396 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 334 
 
31. k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-37848 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 335   
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32. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 radní Zábranský  
 TISK R-39379 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 336 
 
33. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39445 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 337 
 
34. k návrhu na schválení pronájmu bytu zvláštního určení hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39129 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 338 
 
35. k návrhu na rozpracování usnesení 24. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18. 2. 
2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-39547 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 339 
 
36. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 6.1.2021 do 12.1.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-39180 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 340 
   
 
 
 
Bod č. 18 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:14-13:19 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly 
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 

- V rámci bodu „Dotazy“ radní Chabr vznesl dotaz na další opatření MHMP proti 
šíření koronaviru ve vztahu k zaměstnancům, na což reagoval primátor hl. m. 
Prahy 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí I. náměstka primátora Hlaváčka na interpelace Ing. V. Janouška, 
vznesené při zasedání ZHMP dne 17. 12. 2020 a 21. 1. 2021 ve věci souladu změn ÚP 
s plánovacími a koncepčními dokumenty; vydání rozhodnutí ve věci I. etapy záměru 
Rezidence Park Kavčí hory 

2. s odpovědí I. náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci Ing. arch. A. Vinklárkové, 
vznesenou při zasedání ZHMP dne 17. 12. 2020 ve věci přípravy soutěže na území 
Masarykovo nádraží – Florenc  

3. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání R. Prášila ve věci PETICE „Za 
zachování a pokračování v asfaltovém povrchu v ulici U Žlábku, Praha 5 – Lipence“ 

4. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelace Mgr. T. Portlíka, 
zastupitele HMP, vznesené při zasedání ZHMP dne 17. 12. 2020 a 21. 1. 2021 ve věci 
Libeňského mostu  

5. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelaci Mgr. T. Portlíka, 
zastupitele HMP, vznesenou při zasedání ZHMP dne 21. 1. 2021 ve věci výstavby 
nové linky metra D 

6. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelaci Mgr. T. Portlíka, 
zastupitele HMP, vznesenou při zasedání ZHMP dne 21. 1. 2021 ve věci údržby 
stávajících vozidel pražského metra  

7. s odpovědí radního Chabra na interpelaci Mgr. T. Portlíka, zastupitele HMP, 
vznesenou při zasedání ZHMP dne 21. 1. 2021 ve věci pomoci podnikatelům a 
opatřeních týkající se nájemného  

8. s odpovědí radní Kordové Marvanové na interpelaci PhDr. E. Kolumkové vznesenou 
při zasedání ZHMP dne 21. 1. 2021 ve věci tzv. právní subjektivity, kterou MHMP 
uděluje ředitelům příspěvkových organizací 

9. s podáním J. Králíka, jednatel společnosti BULLDOG REKLAMA, ve věci žádosti o 
revizi postupu a stanoviska  

10. s usnesením Rady MČ Praha 4 ze dne 10. 2. 2021, č. 3R-108/2021, ve věci – ke 
komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance M. Kolovratníka k vládnímu návrhu 
stavebního zákona  

11. s usnesením Rady MČ Praha 5 ze dne 10. 2. 2021, č. RMČ/7/132/2021, ve věci – 
Zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy  

12. s usnesením Rady MČ Praha 4 ze dne 10. 2. 2021, č. 3R-78/2021, ve věci – k zajištění 
spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy  

 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2020 a 
o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce 2021 

 radní Johnová  
 TISK R-39454 
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7. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:20 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 290 až č. 340 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: 1. 3. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


