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Zápis 
 

z 21. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 25. května 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček  
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 21. 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 – 10:30) 
 

Radní Třeštíková za klub ZHMP PRAHA SOBĚ vznesla návrh na procedurální hlasování o 
tom, aby od 1. 6. 2020 jednání Rady HMP probíhaly prezenčně, s výjimkou 
videokonferenční formy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Následovala 
diskuse, do které se zapojili: primátor hl. m. Prahy, J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP 
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu, Mgr. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA 
SOBĚ, ředitel LEG MHMP, radní Chabr, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, 
náměstek primátora Hlaváček, JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – 
Spojené síly pro Prahu. Radní Třeštíková nakonec svůj procedurální návrh stáhla s tím, 
že forma jednání Rady HMP bude předmětem další debaty.  

 
Schválení zápisu z 19. jednání Rady HMP ze dne 11. 5. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k informaci o veřejné zakázce s názvem "Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce" 

- radní Johnová  
- TISK R-34004 
- zařazeno jako bod č. 16 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-34004 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
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k novele zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-36871 
- zařazeno jako bod č. 17 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36871 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace Pražská developerská společnost v 
působnosti odboru územního rozvoje MHMP 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-36491 
- zařazeno jako bod č. 18 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36491 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k předložení dílčího příkazu a objednávky za účelem zajištění dočasné správy a údržby 
chytrých laviček a k dalšímu pokračování projektu Chytré lavičky 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35849 

 
Náměstek primátora Scheinherr uvedl, že na žádost klubu ZHMP Piráti, stahuje 
z dnešního projednání Rady HMP materiály R-36164 a R-36688.  
 
k volbě člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce společnosti Technická 
správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-36164 

 
ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-36688 

 
ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. 

- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-36687 

 
ke změně člena dozorčí rady a ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí 
rady společnosti Pražské služby, a.s. 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-36623 
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ke schválení smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady společnosti Kolektory 
Praha, a.s. 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-36682 

 
 
 
 

 
Schválení programu 21. jednání Rady HMP  
 Program 21. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k pojmenování ulic a náměstí na území hlavního města Prahy 
 
TISK R-36675 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 

PŘIZVANÍ: ---   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1005 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

3.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
ke společným doporučením pracovní skupiny k dalšímu postupu ve věci komunikace Nová 
Komořanská 
 

TISK R-35675 Doba projednávání:  10:33 – 10:36 
PŘIZVANÍ: ---   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1006 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček a 
požádal o drobnou úpravu materiálu, jejíž formulaci provede náměstek primátora 
Scheinherr. Náměstek primátora Scheinherr doplnil úvodní slovo a požádal o úpravu 
návrhu usnesení tak, že se odstraní bod III.1.2.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 10:37 
hodin primátor hl. m. Prahy.  

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

4.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k volbě člena dozorčí rady a ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
TISK R-36681 Doba projednávání:  10:37 – 10:39 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1007 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr a požádal o úpravu návrhu usnesení tak, že se odstraní body 
týkající se nového znění smlouvy, a to body II.2., II.3. a III.  
  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zakončil 
primátor hl. m. Prahy v 10:39 hodin. 
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5.  radní Chabr 

 
k návrhu dodatku č. 50 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 
odpadních vod a souvisejících služeb", uzavřené dne 5.11.1998 ve znění pozdějších 
dodatků mezi hl. m. Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a likvidaci 
majetku ve správě a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

TISK R-35812 Doba projednávání:  10:40 – 10:42 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1008 

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

6.  radní Chabr 

 
k návrhu dodatku č. 51 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 
odpadních vod a souvisejících služeb", uzavřené dne 5.11.1998 ve znění pozdějších 
dodatků mezi hl. m. Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a likvidaci 
majetku ve správě a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

TISK R-36232 Doba projednávání:  10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1009 

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

 
k návrhu na zajištění postupu ve věci uznání neplatnosti nájemní smlouvy č. 
NAP/58/02/002747/2003 ze dne 5.6.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2007 a 
dodatku č. 2 ze dne 26.5.2017, o nájmu části pozemku parc. č. 1401/1 k.ú. Vysočany, 
uzavřené mezi Hl. m. Prahou a Stavebním bytovým družstvem Praha, IČO: 00034592, se 
sídlem Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 
 

TISK R-36154 Doba projednávání:  10:45 – 10:47 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1010 

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

8.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 
TISK R-36308 Doba projednávání:  10:48 – 10:50 

PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠENO  

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Radní Johnová se krátce vyjádřila k materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se interního připomínkového 
řízení, na který reagoval radní Chabr a ředitel LEG MHMP. 
 Radní Chabr uvedl, že pro tuto chvíli přerušuje projednávání předloženého 
materiálu.  
 PŘERUŠENO 
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9.  radní Johnová 

 
k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Městské nemocnice následné péče a na poskytnutí příspěvku z rozpočtu hl. m. Prahy na 
čtyři investiční akce "0000000" s názvy "Pořízení vozidla k přepravě materiálu", "Pořízení 
nových serverů a síťových prostředků", "Vybudování nové kotelny" a "Vybudování nové 
bojlerovny" příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Městské nemocnice následné péče 
 

TISK R-36658 Doba projednávání:  10:51 – 10:53 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1011 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 K materiálu vystoupil zástupce ROZ MHMP s technickou připomínkou k 
návrhu usnesení v bodě I. doplnit za slova „a to“ slovo „včetně“. S tímto doplněním 
návrhu usnesení předkladatelka materiálu souhlasila.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP se vyjádřila 
k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

10.  radní Johnová  

 
k návrhu na jmenování člena správní rady a návrhu soudu na jmenování člena správní 
rady a člena dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s. zastupujících hl. m. Prahu 
 

TISK R-34622 Doba projednávání:  10:54 – 10:56 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1012 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Pověřená řízením MHMP, radní Chabr se vyjádřili k navrženým členům 
uvedeným v návrhu usnesení, na což reagovali: radní Johnová a primátor hl. m. Prahy.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  radní Šimral  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele PKbau s.r.o. a výběru 
dodavatele ORDYS s.r.o. na veřejnou zakázku "SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare" v 
objektu Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, odloučeném 
pracovišti na adrese Praha 10, Na Výsluní 6 
 
TISK R-36249 Doba projednávání:  10:57 – 10:58 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1013 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  radní Šimral  
 
k návrhu na vyhlášení druhého kola Programu celoměstské podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2020, Opatření č. 5 
 

TISK R-36589 Doba projednávání:  10:59 – 11:00 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1014 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze 
 
TISK R-36581 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1015 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

14.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP 
 
TISK R-36457 Doba projednávání:  11:03 – 11:04 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1016 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Zábranský  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu 
na poskytnutí dotace Městské části Praha 3 a Městské části Praha 10 
 

TISK R-36701 Doba projednávání:  11:05 – 11:18 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1017 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský.  
 Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová vznesla dotaz týkající se nákladů na 
opravy bytů, na který odpovídal radní Zábranský.  
 K předloženému materiálu dále vystoupili: náměstek primátora Hlubuček, 
radní Chabr, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní Zábranský, náměstek 
primátora Hlaváček, RNDr. Plamínková - starostka MČ Praha-Slivenec, radní Johnová, 
Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

16.  radní Johnová  

 
k informaci o veřejné zakázce s názvem "Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce" 
 

TISK R-34004 Doba projednávání:  11:19 – 11:30 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1018 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová, která se zároveň 
vyjádřila k internímu připomínkovému řízení materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předmětné veřejné zakázce a upozornil na 
nesprávné termíny uvedené v návrhu usnesení, na což reagoval pověřený řízením OVO 
MHMP s tím, že tyto termíny budou upraveny. 
 Radní Johnová seznámila Radu HMP se svým pozměňovacím návrhem 
k návrhu usnesení ve smyslu – předložit Radě HMP ke schválení materiál ke zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Čistírna odpadních vod Nemocnice Na 
Bulovce“; zajistit zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a 
aktualizovat výkaz výměr v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
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169/2016 Sb., o stanovení obsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr; předložit nový záměr 
zadání veřejné zakázky „Čistírna odpadních vod Nemocnice Na Bulovce“ v otevřeném 
řízení.  
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy ohledně procesu hlasování o tomto 
materiálu, odpovídala ředitelka VEZ MHMP.  
 Pověřená řízením MHMP se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu radní 
Johnové.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radní Johnové 
s tím, že schválením tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k nahrazení původních 
bodů III., IV. a V. návrhu usnesení – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 1 – 
přijato.  
 Navržené usnesení bylo schváleno ve znění pozměňovacího návrhu.   
 
 
 

17.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k novele zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 
TISK R-36871 Doba projednávání:  11:31 – 11:41 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1019 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek, 
který zároveň seznámil členy Rady HMP se Společnou Výzvou Vládě ČR a Parlamentu ČR 
a navrhl, aby se Rada HMP s tímto textem ztotožnila. Dále dal předkladatel členům Rady 
HMP k úvaze připojit se dne 26. 5. 2020 k akci s názvem Černý den pro obce a kraje 
formou vyvěšení černé vlajky na budově Nové radnice. 
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu návrhu usnesení tak, že se doplní 
body ve smyslu - Rada HMP se ztotožňuje se Společnou Výzvou Vládě ČR a Parlamentu 
ČR…….; dále bod, kterým Rada HMP zmocní primátora hl. m. Prahy k podpisu Společné 
Výzvy Vládě ČR a Parlamentu ČR.  
 K textu Společné Výzvy Vládě ČR a Parlamentu ČR se krátce vyjádřil 
náměstek primátora Hlubuček.  
 Se souhlasem členů Rady HMP primátor hl. m. Prahy dále požádal o doplnění 
dalšího bodu do návrhu usnesení ve smyslu – Rada HMP souhlasí s vyvěšením černé 
vlajky na budově Nové radnice na podporu Černého dne pro obce a kraje dne 26. 5. 
2020. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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18.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace Pražská developerská společnost v 
působnosti odboru územního rozvoje MHMP 
 

TISK R-36491 Doba projednávání:  11:42 – 11:44 
PŘIZVANÍ: ---   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1020 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček a 
požádal o drobnou úpravu návrhu usnesení v bodě I. tak, že správné znění konce tohoto 
odstavce je - …………., nejpozději však do 30. 11. 2020. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 
TISK R-36308 Doba projednávání:  11:45 – 11:47 

PŘIZVANÍ: --- 

PŘERUŠENO  

 
 K materiálu se krátce vyjádřili: radní Johnová a primátor hl. m. Prahy.   
 Radní Chabr uvedl, že projednávání předloženého materiálu opět přerušuje 
z důvodu doplnění stanoviska v rámci interního připomínkového řízení materiálu. 
 PŘERUŠENO 
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19.  pověřená řízením MHMP 

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

TISK R-36864 Doba projednávání:  11:48 – 11:49 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1021 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 20 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 37 schváleného programu 
(11:50 – 11:51) 
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 11) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36708 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1022 
 
2. ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36470 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1023 
 
3. k revokaci usnesení Rady HMP č.1708 ze dne 26.8.2019 k záměru prezentace Hlavního 
města Prahy na mezinárodních odborných veletrzích v roce 2020 a k návrhu dodatku č. 1 k 
Dohodě o směně ploch v rámci veletrhu MIPIM2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36618 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1024 
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4. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí v roce 2020 v kap. 02 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1025 
 
5. k návrhu OCP MHMP na využití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy na navýšení jejího fondu investic 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36845 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1026 
 
6. k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 223/1 v katastrálním území Malá Chuchle a parc. č. 1210 v katastrálním území 
Velká Chuchle za účelem budoucího zřízení služebnosti ohledně umístění a provozování 
výústního objektu vč. vedení dešťové kanalizace v rámci stavby „Strakonická - rozšíření, č. 
akce 999170, Praha 5“ 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-36527 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1027 
 
7. k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 480 ze dne 16.3.2020 k návrhu na schválení 
dokumentu "Prostupnost a kultivace veřejného prostoru na Královské cestě a Hradebním 
korzu" 

 náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr 
 TISK R-36805 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1028 
   
8. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Šeberov s podáním žádosti o poskytnutí dotace 
ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 9/2019 Národního programu Životní 
prostředí - výsadba stromů 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36635 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1029 
 
9. k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské péče od MČ Praha 14 
Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36668 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1030 
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10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha – Kolovraty 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36596 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1031 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36598 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1032 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 8 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36599 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1033 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v 
rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36637 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1034 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální 
práce určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36655 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1035 
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15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Úřadu vlády České republiky na podporu terénní sociální práce 
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36656 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1036 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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 - Dolní Měcholupy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36657 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1037 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36660 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1038 
 
18. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 17 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36661 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1039 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36669 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1040 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a nelékařů 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36670 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1041 
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21. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. na pozemku 
ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-36503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1042 
 
22. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné 
částečně na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. Veleslavín, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-36493 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1043 
 
23. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na stavbě bez 
čp/če, umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví hlavního města Prahy v katastrálním 
území Podolí, obec Praha 

 radní Chabr  
 TISK R-36490 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1044 
 
24. k návrhu na nevyužití zákonného překupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, k.ú. Sedlec, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-36552 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1045 
 
25. k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Chabr 
 TISK R-35603 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1046 
   
26. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 455/109 v k.ú. Krč 

 radní Chabr 
 TISK R-36601 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1047 
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27. k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Letňany z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. a pozemku v k.ú. 
Letňany z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o., vše do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-35293 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1048 
 
28. k návrhu na přijetí daru zdravotnického materiálu od společnosti CTE International 
Co., Limited 

 radní Johnová  
 TISK R-36577 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1049 
 
29. k návrhu na udělení souhlasu s prodloužením přerušení řízení Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ve věci žádosti o změnu zápisu příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-36613 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1050 
 
30. k návrhu na zřízení přípravné třídy základní školy v příspěvkové organizaci Základní 
škola Vokovice, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6 

 radní Šimral  
 TISK R-36578 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1051 
 
31. 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-36611 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1052 
   
32. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace - jednoletého grantu s příjemcem dotace AC Sparta Praha - florbal, z.s. 

 radní Šimral  
 TISK R-36560 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1053 
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33. k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v domě 

 radní Zábranský  
 TISK R-36536 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1054 
 
34. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-36586 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1055 
 
35. k návrhu na přijetí daru zdravotnického materiálu od Nadace PPF 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36502 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1056 
 
36. k návrhu na rozpracování usnesení 17. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 21. 5. 
2020 – I. část 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36857 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1057 
   
37. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 29.4.2020 do 5.5.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-36674 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1058 
 
 
 
 
Bod č. 21 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:52-11:54 
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. 
 
 

- pověřený řízením OVO MHMP dal členům Rady HMP k úvaze organizaci zasedání 
Zastupitelstva HMP v měsíci červnu 2020 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí I. náměstka primátora Hlaváčka na písemnou interpelaci ************ 
vznesenou při zasedání ZHMP dne 16. 4. 2020 týkající se Rohanského mostu  

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání ********, Amazing Places, 
týkající se cestovního ruchu v Praze  

3. s přehledem, vypracovaným odborem legislativním a právním MHMP, přijatých 
usnesení Vlády ČR č. 1-193/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

zpráva představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 31.03.2020 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr 
 TISK R-36717 
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21. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:55 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1005 až č. 1058 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


