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Zápis 
 

z 40. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 13. prosince 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:   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
   na závěr jednání – radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová  
   Marvanová 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 40. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:03 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:04 – 10:19) 
 
Primátor hl. m. Prahy, na žádost radního Chabra, navrhl z důvodu zachování formální 
logiky přeřazení pořadí materiálů tak, že materiál R-42311 s názvem k návrhu Dodatku  
č. 57 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., jehož předkladatelem je radní Chabr, bude 
zařazen jako bod č. 5 projednání Rady HMP a materiál R-42453 s názvem k návrhu 
Dodatku č. 58  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., ve smyslu stanovení výše nájemného 
pro rok 2022, jenž předkládá radní Chabr v zastoupení předkladatele – náměstka 
primátora Hlubučka, bude zařazen jako bod č. 6 projednání Rady HMP, což bylo ostatními 
členy Rady HMP akceptováno. 
 
 
JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP, informoval 
Radu HMP, že na dnešním jednání zastupuje nepřítomného Ing. Kubelku, Ph.D. – ředitele 
MHMP.   
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP, v zastoupení 
předkladatele – ředitele MHMP, požádal o dodatečné zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
"Elektromobily, Plug-in hybridy a CNG vozy pro Prahu II.“, do projednání Rady HMP. 
 
k návrhu na přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
"Elektromobily, Plug-in hybridy a CNG vozy pro Prahu II." 

- ředitel MHMP 
- TISK R-39197 
- zařazeno jako bod č. 19 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
"Elektromobily, Plug-in hybridy a CNG vozy pro Prahu II.", do projednání Rady HMP –  
pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral – přijato. 
 
k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. Smíchov 

- radní Chabr 
- TISK R-42523 
- zařazeno jako bod č. 20 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. Smíchov, do projednání 
Rady HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – náměstek primátora 
Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral – přijato. 
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, požádal radního Chabra o stažení materiálu  
R-42580 s názvem k návrhu směny pozemků parc. č. 450/1 a parc. č. 450/9 v k.ú. Lysolaje, 
obec Praha, okres Hlavní město Praha, ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc. č. 
216/127 v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice, okres Praha–západ, ve vlastnictví hl. m. Prahy 
z dnešního projednání Rady HMP, z důvodu podrobnějšího seznámení s obsahem 
materiálu, s čímž předkladatel – radní Chabr, souhlasil. 
 
k návrhu směny pozemků parc. č. 450/1 a parc. č. 450/9 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, okres 
Hlavní město Praha, ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc. č. 216/127 v k.ú. 
Horoměřice, obec Horoměřice, okres Praha–západ, ve vlastnictví hl. m. Prahy 

- radní Chabr 
- TISK R-42580 
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Náměstek primátora Vyhnánek, požádal radního Chabra o stažení materiálu  
R-41552 s názvem k Memorandu o spolupráci mezi Pražskou energetikou, a.s., 
PREdistribucí, a.s. a hlavním městem Prahou při rozvoji území MČ Praha 7 z dnešního 
projednání Rady HMP, z důvodu vyjasnění jednotlivých bodů materiálu, s čímž 
předkladatel – radní Chabr, souhlasil. 
 
k Memorandu o spolupráci mezi Pražskou energetikou, a.s., PREdistribucí, a.s. a hlavním 
městem Prahou při rozvoji území MČ Praha 7 

- radní Chabr 
- TISK R-41552 

 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 3087 ze dne 6.12.2021 

- radní Johnová 
- TISK R-42717 
- zařazeno jako bod č. 56 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem   
k revokaci usnesení Rady HMP č. 3087 ze dne 6.12.2021, do operativního rozhodování Rady 
HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral – přijato. 
 
 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, požádal radního Chabra o stažení materiálu  
R-34570 s názvem k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti z operativního 
rozhodování Rady HMP, z důvodu podrobnějšího seznámení s obsahem materiálu, s čímž 
předkladatel – radní Chabr, souhlasil a požádal o zařazení materiálu na příští jednání Rady 
HMP. 
 
k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

- radní Chabr 
- TISK R-34570 
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Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, požádal radního Chabra o přeřazení materiálu  
R-42326 s názvem k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám z operativního 
rozhodování Rady HMP do projednání Rady HMP, s čímž předkladatel – radní Chabr, 
souhlasil a navrhl jeho zařazení za materiál R-42381, což bylo ostatními členy Rady HMP 
akceptováno.  
 
k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

- radní Chabr 
- TISK R-42326 
- zařazeno jako bod č. 9 

 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 40. jednání Rady HMP  
 Program 40. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – náměstek primátora 
Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh a požádal o dodatečné zařazení materiálu 
R-42739 s názvem „k návrhu na poskytnutí finanční pomoci formou odkupu vánočního 
zboží od prodejců zasažených vládním opatřením, ve věci zrušení vánočních a adventních 
trhů od 26. 11. 2021“ na dnešní projednání Rady HMP. 
 
k návrhu na poskytnutí finanční pomoci formou odkupu vánočního zboží od prodejců 
zasažených vládním opatřením, ve věci zrušení vánočních a adventních trhů od 26. 11. 2021 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-42739 
- zařazeno jako bod č. 21 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na poskytnutí finanční pomoci formou odkupu vánočního zboží od prodejců 
zasažených vládním opatřením, ve věci zrušení vánočních a adventních trhů od 26. 11. 2021, 
do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – náměstek 
primátora Hlubuček, náměstek primátora Scheinherr, radní Šimral – přijato. 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace společnosti Sdružení 
osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s. a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v kap. 05 a v kap. 09 v roce 2021 
 
TISK R-42564 Doba projednávání:           10:20 – 10:21 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3110 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy, radní Chabr, náměstek primátora Hlubuček 
 
k informování bývalých menšinových akcionářů společnosti Pražské služby a.s. 
 
TISK R-42703 Doba projednávání:           10:22 – 10:24 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3111 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – primátor  
hl. m. Prahy a radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil k předloženému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba  
č. 42700 Revitalizace Malostranského náměstí; stavební práce“ a návrhu na úpravu 
celkových nákladů investiční akce v kap. 01 
 

TISK R-40589 Doba projednávání:           10:25 – 10:27 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3112 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a požádal o doplnění nového bodu do návrhu usnesení, ve znění „Rada hl. m. Prahy ukládá 
INV MHMP koordinovat postup při zajištění dopravně-inženýrského opatření s I. náměstkem 
primátora Hlaváčkem a náměstkem primátora Scheinherrem“, Kontrolní termín 28. 2. 
2022.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

5.  radní Chabr 
 
k návrhu Dodatku č. 57 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-42311 Doba projednávání:           10:28 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Mgr. Velík – místopředseda  
                                                                                      představenstva PVS, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3113 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení radní Chabr 

 
k návrhu Dodatku č. 58 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., ve smyslu 
stanovení výše nájemného pro rok 2022 
 

TISK R-42453 Doba projednávání:           10:30 – 10:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Válek, MBA – předseda 
                                                                                      představenstva PVS, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3114 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., zahájil v 10:32 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.  
 
 

7.  radní Chabr 

 
k určení auditora společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. za rok 2021 
 

TISK R-42557  Doba projednávání:  10:33 – 10:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Bouška - představenstvo TCP, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Bláha – představenstvo TCP, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
                                                                                      R. Veverka - dozorčí rada TCP, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. arch. Zykan – dozorčí rada TCP, a.s. 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3115 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. zakončil primátor  
hl. m. Prahy v 10:35 hodin. 
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8.  radní Chabr 
 
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě 
společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané dne 14. 12. 2021 
 

TISK R-42381 Doba projednávání:           10:36 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3116 

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

9.  radní Chabr 
  
k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 
 
TISK R-42326 Doba projednávání:           10:38 – 10:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3117 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti vznesl doplňující dotaz k materiálu, 
na který reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP a předkladatel – radní Chabr. 
 Primátor hl. m. Prahy se dotázal na výpovědní lhůtu, na což reagoval Ing. Rak 
– ředitel HOM MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Johnová 

 
k návrhu na zrušení úkolů Zastupitelstva HMP vyplývajících z usnesení č. 12/79 ze dne  
13. 12. 2019 a č. 27/79 ze dne 27. 5. 2021 
 

TISK R-42682 Doba projednávání:           10:42 – 10:44 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3118 

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

11.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace žadateli Fakultní 
Thomayerova nemocnice a schválení úpravy rozpočtu vlastního hlavního města Prahy  
v kap. 05 v roce 2021 
 
TISK R-42617 Doba projednávání:           10:45 – 10:47 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3119 

  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
  



11 
 

12.  radní Johnová 
 
k návrhu na neposkytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace společnostem 
Prevence dětem z.s. a REHAFIT, o.p.s. a soft palm z.s. 
 

TISK R-42172 Doba projednávání:           10:48 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobněji předkladatelka – 
radní Johnová.  
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP přednesla, 
po obdržení doplňujících informací, pozměňovací návrh tak, aby byla poskytnuta Radou 
HMP dotace ve výši 120.000 Kč na pokrytí provozních nákladů na Rehabilitační centrum 
pro tělesně postižené, Žadatel: REHAFIT, o.p.s., IČO: 22872159, se sídlem: Kpt. Stránského 
999/5, 198 00 Praha 9 (původně tomuto žadateli navrženo neposkytnutí dotace). 
 Radní Zábranský, v zastoupení radního Šimrala, navrhl přidělení dotace 
společnosti Prevence dětem z.s. v rámci samostatného materiálu s tím, že na toto budou 
poskytnuty prostředky z rozpočtu SML MHMP. Radní Zábranský si osvojil návrh Mgr. 
Horákové – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP. Radní Zábranský dále, 
v případě poskytnutí dotace předmětným společnostem, upozornil na nutnost úpravy 
názvu materiálu a vznesl dotazy na ředitele LEG MHMP a ROZ MHMP na případné 
doplnění rozpočtového opatření a dalších náležitostí.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP upozornil Radu HMP, v případě 
poskytnutí dotací, na nutnost doplnění textu Veřejnoprávní smlouvy jako přílohy 
k návrhu usnesení.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP upozornil Radu HMP, v případě 
poskytnutí dotací, na nutnost doplnění rozpočtového opatření. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
vyjádřil podporu pozměňovacím návrhům týkající se poskytnutí dotace všem třem 
předmětným subjektům: Prevence dětem z.s., REHAFIT, o.p.s., soft palm z.s. (původně 
těmto žadatelům navrženo neposkytnutí dotace). 
 Primátor hl. m. Prahy dal do úvahy přerušení projednávání předloženého 
materiálu za účelem jeho dalších úprav výše zmíněných.  
 Radní Zábranský dal do úvahy vyjmutí subjektu Prevence dětem z.s. 
z předloženého materiálu, na což reagovala radní Johnová.  
 K případným úpravám materiálu se vyjádřili: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR 
MHMP, JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP, Mgr. Němcová – ředitelka SLU MHMP. 
 Z důvodu ověření správnosti případných úprav předkladatelka – radní 
Johnová uvedla, že přerušuje projednávání materiálu na závěr projednání. 
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
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13.  radní Kordová Marvanová 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2870 ze dne 14. 12. 2020 a k revokaci usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 22/93 ze dne 18. 12. 2020 - ke schválení zásad projektu Dostupné 
družstevní bydlení v hl.m. Praze 
 
TISK R-42419 Doba projednávání:           11:00 – 11:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3120 

  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Kordová 
Marvanová a upozornila na již doplněnou důvodovou zprávu materiálu.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ navrhl úpravu textace 
důvodové zprávy materiálu, a to konkrétně věty: „Úřad městské části je pak také stavebním 
úřadem, který bude mít v realizaci projektu Dostupné družstevní bydlení významnou roli.“, 
na což reagovala předkladatelka – radní Kordová Marvanová s tím, že tato věta bude 
z důvodové zprávy odstraněna. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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14.  radní Šimral, v zastoupení radní Zábranský 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí dotací z rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro Městskou 
část Praha 14 
 
TISK R-42691 Doba projednávání:           11:05 – 11:07 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SLU MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3121 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na již provedenou úpravu materiálu tak,  
že z něj byla vypuštěna část týkající se MČ Praha-Dubeč. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

15.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemcům dotací - grantů 
roku 2020, ke kterým došlo v souvislosti s pandemií Covid 19 
 
TISK R-42384 Doba projednávání:           11:08 – 11:09 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3122 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na změny v obsazení správní a dozorčí rady Nadačního fondu Praha ve filmu 
Prague Film Fund 
 

TISK R-42570 Doba projednávání:           11:10 – 11:13 

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

PŘERUŠEN   
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková a, na žádost ředitele MHMP, navrhla úpravu bodu I.2. návrhu usnesení tak,  
že namísto Ing. Zdeny Javornické, Rada HMP volí do funkce člena dozorčí rady MgA. Jiřího 
Sulženka, Ph.D. 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy, JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením Sekce 
průřezových činností MHMP, v zastoupení ředitele MHMP, uvedl, že s ním změny 
v materiálu diskutovány nebyly. 
 Předkladatelka – radní Třeštíková uvedla, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu na závěr projednání, za účelem ujasnění jeho úprav.  
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
  
 

17.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace organizaci RomPraha, z.s. 
a úpravu rozpočtu v kap. 0662-KUC MHMP 
 

TISK R-42488 Doba projednávání:           11:14 – 11:15 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel 
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference  
                                                                                      Mgr. Hajná – KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3123 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Zábranský  

 
ke způsobu využívání bytů pro osoby v sociální tísni do konce roku 2022 
 

TISK R-41514 Doba projednávání:           11:16 – 11:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3124 

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

19.  ředitel MHMP, v zastoupení JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením 
Sekce průřezových činností MHMP  

 
k návrhu na přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt 
"Elektromobily, Plug-in hybridy a CNG vozy pro Prahu II." 
 
TISK R-39197 Doba projednávání:           11:18 – 11:19 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3125 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – JUDr. Havel, Ph.D. – 
pověřený řízením Sekce průřezových činností MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  radní Chabr  

 
k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. Smíchov 
 

TISK R-42523 Doba projednávání:           11:20 – 11:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3126 

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

21.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na poskytnutí finanční pomoci formou odkupu vánočního zboží od prodejců 
zasažených vládním opatřením, ve věci zrušení vánočních a adventních trhů od 26. 11. 
2021 
 

TISK R-42739 Doba projednávání:           11:22 – 11:32 
PŘIZVANÍ: --- 

PŘERUŠEN   
  
 Předložený materiál uvedl předkladatele – primátor hl. m. Prahy a přednesl 
pozměňovací návrh s tím, aby byl navýšen počet dárkových balíčků pro zdravotnický 
personál na JIP pražských nemocnic, kdy se jedná o 607 osob a při pořizovací ceně 
jednoho balíčku 250 Kč se jedná o navýšení částky o 151.750 Kč. Primátor hl. m. Prahy 
dále uvedl, že tento krok byl diskutován s pražskými nemocnicemi, z jejichž stran přišla 
pozitivní reakce.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotazy k předloženému materiálu,  
na což krátce reagoval radní Chabr.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotazy 
k materiálu, na které odpovídal předkladatel.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že za účelem zodpovězení vznesených 
dotazů, budou dodatečně přizváni Ing. et Ing. Berková – ředitelka OMM MHMP a Ing. 
Stránský – pověřený řízením SLU MHMP, a přerušuje nyní projednávání předloženého 
materiálu za závěr projednání.  
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
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12.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace společnostem 
Prevence dětem z.s. a REHAFIT, o.p.s. a soft palm z.s. a úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2021 
 
TISK R-42172 Doba projednávání:           11:33 – 11:42 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3127 

   
 Předkladatelka – radní Johnová uvedla, že materiál bude upraven ve smyslu 
poskytnutí dotací všem třem předmětným subjektům tak, že žadateli Prevence dětem z.s. 
bude poskytnuta částka ve výši 200.000 Kč, žadateli REHAFIT, o.p.s. bude poskytnuta 
částka ve výši 120.000 Kč a žadateli soft palm z.s. bude poskytnuta částka ve výši 380.000 
Kč.  
 Mgr. Ježek, MBA – ředitel ZDR MHMP potvrdil finanční krytí k poskytnutým 
dotacím. 
 Na dotaz primátora hl. m. Prahy, JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP 
naformuloval možné doplnění znění návrhu usnesení ve smyslu: Rada hl. m. Prahy 
schvaluje poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace společnosti Prevence 
dětem z.s. ve výši 200.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu dle přílohy. Rada hl. m. Prahy 
schvaluje poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční dotace společnosti REHAFIT, 
o.p.s. ve výši 120.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu dle přílohy. Rada hl. m. Prahy souhlasí 
s poskytnutím individuální jednorázové neinvestiční dotace společnosti soft palm z.s. ve výši 
380.000 Kč a souhlasí se zněním Veřejnoprávní smlouvy a ukládá radní Johnové předložit 
návrh na poskytnutí této dotace Zastupitelstvu hl. m. Prahy, s čímž předkladatelka – radní 
Johnová souhlasila.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP přednesl příslušné rozpočtové opatření 
jako doplnění materiálu s termínem 17. 12. 2021, s čímž předkladatelka – radní Johnová 
souhlasila.   
 Radní Johnová upozornila na nutnost úpravy názvu materiálu v souvislosti 
s výše uvedenými úpravami tak, že bude nově znít: „k návrhu na poskytnutí individuální 
jednorázové neinvestiční dotace společnostem Prevence dětem z.s. a REHAFIT, o.p.s. a soft 
palm z.s. a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021“. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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16.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na změny v obsazení správní a dozorčí rady Nadačního fondu Praha ve filmu 
Prague Film Fund 
 

TISK R-42570 Doba projednávání:           11:43 – 11:47 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel 
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3128 
  
 Radní Třeštíková potvrdila pozměňovací návrh na úpravu usnesení v bodu I.2. 
tak, že Rada HMP volí ke dni 17. 12. 2021 do funkce člena dozorčí rady Nadačního fondu 
Praha ve filmu Prague Film Fund pana MgA. Jiřího Sulženka, Ph.D., namísto původně 
navržené Ing. Zdeny Javornické. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP uvedl, že již nechce nadále působit ve funkci předsedy dozorčí rady 
Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund po skončení svého funkčního období 
dne 16. 12. 2021. Radní Chabr navrhl ponechat funkci předsedy dozorčí rady Nadačního 
fondu Praha ve filmu Prague Film Fund od 17. 12. 2021 prozatím neobsazené, s čímž 
předkladatelka – radní Třeštíková, souhlasila. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

 

 
  



19 
 

 

21.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na poskytnutí finanční pomoci formou odkupu vánočního zboží od prodejců 
zasažených vládním opatřením, ve věci zrušení vánočních a adventních trhů od 26. 11. 
2021 
 
TISK R-42739 Doba projednávání:           11:48 – 12:02 

PŘIZVANÍ: Ing. et Ing. Berková – ředitelka  
                                                                                      OMM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
                                                                                      Ing. Stránský – pověřený řízením  
                                                                                      SLU MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček                                                                                    
                                                                                      radní Šimral 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3129 

  
 Primátor hl. m. Prahy shrnul část odpovědi Ing. Stránského – pověřený řízením 
SLU MHMP, na dotazy náměstka primátora Vyhnánka.  
 K projednávanému materiálu se dále vyjádřil a doplnil informace radní Chabr. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení ve smyslu 
doplnění věty ve smyslu: „Dalších 607 ks balíčků bude nakoupeno od výše uvedených 
prodejců dle jejich skladových zásob a možností“. 

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval omluvu radní Kordové 
Marvanové z nepřítomnosti na zbývající části dnešního jednání Rady HMP.  

 Primátor hl. m. Prahy shrnul navržené úpravy materiálu tak, že dochází 
k navýšení počtu ks balíčků a k navýšení celkové částky.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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Bod č. 22 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 56 schváleného programu 
(12:03 – 12:04) 
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 7, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4 – náměstek primátora 
Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček, radní Šimral, radní Kordová 
Marvanová – přijato) 
 
 
1. k revokaci usnesení Rady HMP č. 15 ze dne 9. 1. 2020 k vyhlášení 33. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-42479 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3130 
 
2. k návrhu na ukončení Smlouvy č. VYP/39/01/000499/2021 o výpůjčce Ultra - 
nízkoteplotní mrazničky Městské poliklinice Praha, Spálená 12, 110 00 Praha 1, příspěvkové 
organizaci a k návrhu na svěření movitého majetku do správy Metropolitnímu 
zdravotnickému servisu, U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha - Smíchov, příspěvkové 
organizaci 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42317 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3131 
 
3. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 02 projektu SCORE pro r. 2021 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42268 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3132 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 a kap. 05  
a k návrhu na zavedení nové investiční akce 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42418 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3133 
 
5. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 a kap. 05  
a k návrhu na zavedení nové investiční akce  

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42584 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3134 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0329 - ODO MHMP a v kap. 0254 - OCP MHMP  
v souvislosti s provozováním P+R parkoviště Troja 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42588 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3135 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2021 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42464 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3136 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 a zavedení nové investiční 
akce "Prosklená chladící skříň" v kap. 07 – Bezpečnost 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42396 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3137 
 
9. k návrhu OCP MHMP uzavřít Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 17N16/01, 
NAP/54/09/011880/2017, a to z důvodu nabytí vlastnického práva k pozemku hl.m. Prahou 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42385 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3138 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 03 – Doprava 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42516 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3139 
 
11. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42227 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3140 
 
12. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů  
a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42586 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3141 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním projektu 
z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha 20 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42591 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3142 
   
14. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 0329 - 
Doprava v souvislosti s vratkou investičního transferu Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42620 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3143 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury  
v roce 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42621 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3144 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42628 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3145 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ Praha 3 a MČ Praha 12 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42629 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3146 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 4 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42630 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3147 
 
19. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu  
z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 6 na úhradu nákladů za sociální 
pohřby a poskytnutí finančních prostředků městské části hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42632 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3148 
   
20. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021 o vratky finančních prostředků 
přijaté od MČ Praha 14 a MČ Praha 15 a jejich vrácení do státního rozpočtu 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42643 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3149 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s financováním 
specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa určený pro MČ 
HMP, poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 a na úpravu rozpočtu v souvislosti 
s vratkou dotace na vzdělávání zdravotnických pracovníků od MČ Praha 1 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42652 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3150 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určené na kulturní aktivity 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42663 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3151 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 0635 - 
Kultura a cestovní ruch v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu Ministerstvu kultury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42664 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3152 
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24. k uzavření dodatků k nájemním smlouvám a výpůjčce na dobu neurčitou, k uzavření 
dohod o ukončení nájemních smluv a výpůjčky a k výpovědím nájemních smluv a výpůjčky 
mezi hl.m. Praha a fyzickými a právnickými osobami v areálu Pražské tržnice 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-42078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3153 
 
25. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozu  
č. NAM/23/07/001828/2004 

− radní Chabr 
− TISK R-40654 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3154 
   
26. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám,  
a k návrhu na výpovědi nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-41420 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3155 
 
27. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 670/4 a spoluvlastnických podílů o velikosti 
id. 4/5 na pozemcích parc. č. 671/7, parc. č. 671/6,parc. č. 670/44 a parc. č. 671/14 k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-41823 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3156 
 
28. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 629/3 k.ú. Veleslavín 

− radní Chabr 
− TISK R-42048 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3157 
 
29. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 221/108 v k.ú. Černý Most z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků 
společných částí budovy č.p. 885, v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 1992 vedeném 
Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. Černý Most, 
obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42258 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3158 
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30. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 1227/13, parc. č. 1227/14, 
parc. č. 1227/15, parc. č. 1227/33 a parc. č. 1227/34, vše k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-42335 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3159 
   
31. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 232/52, 232/53, 232/54 232/55, 232/56, 
232/57, 232/58, 232/59 232/60, vše v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových spoluvlastníků společných částí budov č.p. 
921,  922, 923, 924, 925, 926, 927, 928 a 929 vše v k.ú. Černý Most, kteří jsou zapsáni na LV 
č. 169 vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha  
pro k.ú. Černý Most, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42437 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3160 
 
32. k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks stožárů veřejného osvětlení, kabelového vedení  
a zapínacího bodu v k.ú. Radlice, obec Praha z vlastnictví Radlice Rozvojová, a.s.  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-39888 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3161 
 
33. k návrhu směny pozemků v k.ú. Libeň mezi CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s.  
a hl.m. Prahou 

− radní Chabr 
− TISK R-42133 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3162 
 
34. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné  
na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Holešovice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42447 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3163 
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35. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
svěření správy věcí z vlastnictví  hlavního města Prahy městským částem Praha 4, Praha 6, 
Praha 9, Praha 11 a Praha 17 (pozemek v k.ú. Krč, pozemek v k.ú. Dejvice, pozemky v k.ú. 
Střížkov a Vysočany, pozemky v k.ú. Chodov, stavby sadových úprav a parkovacích míst v k.ú. 
Řepy, stanovení závazné podmínky městské části Praha 6 k nemovitostem v k.ú. Hradčany) 

− radní Chabr 
− TISK R-41662 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3164 
   
36. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy do správy městské části Praha 7, Praha 11, Praha 14, 
Praha - Slivenec a Praha 22 (stanovení závazných podmínek pro další nakládání  
se svěřenými nemovitostmi na území městských částí) 

− radní Chabr 
− TISK R-42165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3165 
 
37. k návrhu na schválení použití rezervního fondu příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

− radní Johnová 
− TISK R-42569 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3166 
 
38. k návrhu na přiznání osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy v působnosti odboru SOV MHMP 

− radní Johnová 
− TISK R-42625 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3167 
 
39. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42650 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3168 
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40. k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro důstojné stárnutí 
− radní Johnová 
− TISK R-42506 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3169 
 
41. k úpravě rozpočtu v kap. 04 projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace 
ve vzdělávání 

− radní Šimral 
− TISK R-41809 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3170 
 
42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-42067 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3171 
 
43. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 Školství, mládež a sport – Střední škola - Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

− radní Šimral 
− TISK R-42486 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3172 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti s vrácením 
návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-42524 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3173 
 
45. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby Škola systémové gastronomie 
s.r.o., se sídlem Praha 9, Poděbradská 206/57, do rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42160 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3174 
 
46. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu střední školy budoucí školské právnické osoby 
Střední škola IT a digitálního marketingu, se sídlem Brigádníků 1408/10, 360 01 Karlovy 
Vary, do rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42216 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3175 
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47. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická  
a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-42484 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3176 
 
48. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací - vyúčtování pilotního 
provozu Pražské turistické karty 2021 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42372 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3177 
 
49. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP  
a příspěvkových organizací v roce 2021 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42412 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3178 
 
50. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 06  
a v kap. 09 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42415 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3179 
 
51. k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace v působnosti KUC 
MHMP 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42497 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3180 
 
52. k návrhu na odpis nedobytné pohledávky z hlavní činnosti příspěvkové organizace  
v působnosti KUC MHMP 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42504 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3181 
 
53. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42573 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3182 
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54. k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-42623 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3183 
 
55. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

− radní Zábranský 
− TISK R-42635 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3184 
 
56. k revokaci usnesení Rady HMP č. 3087 ze dne 6.12.2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42717 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3185 
 
 
 
 

23.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu programu jednání 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 12. 2021 -  
k revokaci usnesení Rady HMP č. 3109 ze dne 6. 12. 2021 
 

TISK R-42678 Doba projednávání:           12:05 – 12:07 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček                                                                                  
                                                                                      radní Šimral 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3186 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Bod č. 24 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:08 – 12:09 
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 odpovědí radní Johnové ze dne 8. 12. 2021 na podání pana Matěje Hollana, ředitele 
A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby 
pro osoby ohrožené závislostním chováním, č.j. MHMP 1830362/2021, ve věci 
„Stanovisko k Deklaraci tří městských částí (Praha 1, Praha 2 a Praha 5)  
„o společném postupu při řešení situace související se zvýšeným pohybem  
a koncentrací osob vykazující závadové chování ve veřejném prostoru“ 

2. s doplňující odpovědí radní Johnové ze dne 8. 12. 2021, č. MHMPXPHKXUWG, 
na interpelaci pana Václava Hniličky, č. 31/3 z 31. jednání ZHMP dne 11. 11. 2021,  
ve věci „Lékařská pohotovost v Thomayerově nemocnici“ 

3. s podnětem Mgr. Pavla Čižinského, č.j. MHMP 2026803/2021, ze dne 5. 12. 2021, 
adresovaného primátorovi hl. m. Prahy a řediteli MHMP, ve věci „Podnět k provedení 
kontroly na postup MHMP – převod pozemků v lokalitě Kozí-U Milosrdných, v kat. 
území Staré Město, tzv. projekt Maršmeloun“ 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-42605 

 
k vytvoření "Strategie zveřejňování informací v podobě otevřených dat" společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-42566 

 
o aktuálním hodnocení hl.m. Prahy ratingovými agenturami S&P a Moody´s - listopad 2021 

- náměstek primátora Vyhnánek 
- TISK R-42512 

 
Informace o současných pracovních variantách financování projektu - výstavba metra I.D1 

- náměstek primátora Vyhnánek 
- TISK R-42537 
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k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy 
- radní Chabr 
- ředitel MHMP 
- radní Kordová Marvanová 
- TISK R-42696 

 
k informativní zprávě o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  
23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

- ředitel MHMP 
- TISK R-42672 

 
 
 
  



32 
 

 
40. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 

MUDr. Zdeněk Hřib v 12:10 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 3110 až č. 3186 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: 20. 12. 2021 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


