
1 
 

Zápis 
 

z 11. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 21. března 2022 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na závěr jednání – náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr  
   Hlubuček 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 11. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 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 
(10:06 – 10:09) 
 
 
 
Schválení zápisu z 9. jednání Rady HMP ze dne 7. 3. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11)  
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
I. náměstek primátora Hlaváček požádal o stažení materiálu R-42362 s názvem k přípravě 
záměru "Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova“ z dnešního 
projednání Rady HMP, z důvodu úpravy ve spolupráci s odborem VEZ MHMP, což bylo 
druhým předkladatelem – náměstkem primátora Hlubučkem a ostatními členy Rady HMP 
akceptováno. 
 
k přípravě záměru "Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova“ 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-42362 
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k záměru Fotbalové asociace České republiky pořádat a organizovat finále Evropské 
konferenční ligy UEFA 2023 v hlavním městě Praze 

- radní Šimral 
- TISK R-43628 
- zařazeno jako bod č. 25 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k záměru Fotbalové asociace České republiky pořádat a organizovat finále Evropské 
konferenční ligy UEFA 2023 v hlavním městě Praze, do projednání Rady HMP  
– pro hlasovalo 11 – přijato. 
 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín“ 

- radní Chabr 
- TISK R-43486 
- zařazeno jako bod č. 26 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín“, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – 
přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 11. jednání Rady HMP  
 Program 11. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2381 ze dne 4.9.2018 ke schválení příkazní smlouvy  
o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování Koncepce Smart Prague do roku 
2030, ke změně gesčního odboru ve vztahu k určeným smlouvám a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 
TISK R-43094 Doba projednávání:   10:10 – 10:11 

PŘIZVANÍ: Ing. Horská – OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Kubešová – pověřena řízením  
                                                                                      PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 561 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  ředitel MHMP 

 
ke schválení návrhu vzorové Smlouvy o centralizovaném zadávání na Pojištění majetku  
a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP  
a odboru zdravotnictví MHMP a k záměru odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví 
MHMP na realizaci centralizované veřejné zakázky "Pojištění majetku a odpovědnosti  
pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP a odboru 
zdravotnictví MHMP" prostřednictvím odboru veřejných zakázek MHMP 
 

TISK R-42099 Doba projednávání:           10:12 – 10:13 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Čelikovská - ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 562 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP *************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

4.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na jmenování ředitele odboru "Kancelář primátora" Magistrátu hl.m. Prahy 
 

TISK R-43602 Doba projednávání:  10:14 – 10:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Hoskovec – PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 563 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  ředitel MHMP 
 
k personálním změnám v rámci Magistrátu hl.m. Prahy 
 
TISK R-43337 Doba projednávání:           10:16 – 10:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 564 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP ****************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

6.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-43442 Doba projednávání:           10:18 – 10:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 565 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
**************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 
 
TISK R-43323 Doba projednávání:  10:20 – 10:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 566 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP *************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Ředitel MHMP ************ omluvil svou nepřítomnost na další účasti dnešního jednání 
Rady HMP a jednání Rady HMP opustil.  

 
 

8.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Českou televizí ve věci 
koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavské filharmonie 
 

TISK R-43421 Doba projednávání:           10:22 – 10:40 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 567 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Radní Kordová Marvanová vyjádřila svůj nesouhlas s uzavřením Memoranda 
o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Českou televizí, neboť je toho názoru,  
že tímto dochází k zásahu do nezávislosti veřejnoprávních médií. Radní Kordová 
Marvanová upozornila, že by k tomuto zasahování nemělo docházet ze strany státní 
správy, ani ze strany samosprávy. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu 
a uvedl, že odbor LEG MHMP jej posuzoval především z pohledu hl. m. Prahy. 
 I. náměstek primátora Hlaváček reagoval na vyjádření radní Kordové 
Marvanové a uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 Radní Třeštíková se vyjádřila k předloženému materiálu. 
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 Radní Kordová Marvanová požádala, aby v zápise byly uvedeny důvody jejího 
nesouhlasného stanoviska a dále, aby byl jmenovitě zaznamenán způsob jejího hlasování 
v této věci.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
 
 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44812 
Podjezd Bubny; Technický dozor stavebníka vč. vyvedení stavby z účtu INV" 
 

TISK R-43072 Doba projednávání:           10:41 – 10:42 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 568 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

10.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na zavedení investiční akce kap. 03 - INV MHMP do centrálního číselníku akcí  
a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-43527 Doba projednávání:           10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 569 

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

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 00000 
Hloubětínský tunel - Projektová dokumentace, autorský dozor a IČ" 
 

TISK R-43538 Doba projednávání:           10:45 – 10:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0                                                                                      
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 570 

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

12.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 963 ze dne 3. 5. 2021 k návrhu na schválení 
dokumentu "Prostupnost a kultivace veřejného prostoru na Královské cestě, Hradebním 
korzu a Václavském náměstí" 
 
TISK R-43428 Doba projednávání:           10:47 – 10:48 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 571 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Hospici Štrasburk o.p.s  
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 v roce 2022 
 

TISK R-43212 Doba projednávání:           10:49 – 10:51 
PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP                                                                                   
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 572 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na formu poskytované pomoci, na který 
reagoval předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

14.  radní Chabr  
 
k Memorandu o porozumění a vzájemné spolupráci uzavřené mezi společnostmi Pražská 
energetika, a. s., a ŠKODA AUTO, a. s., a hl.m. Prahou 
 
TISK R-43112 Doba projednávání:           10:52 – 10:54 

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

PŘERUŠEN    
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP Mgr. Ing. Beránek požádal o úpravu 
dvou formulací v příloze č. 1 k návrhu usnesení ve smyslu namísto textace „městské karty 
Lítačka“ uvést „odbavovací systém“ a dále doplnit odkaz na Generel rozvoje sítě dobíjecí 
infrastruktury v HMP do roku 2030, s čímž předkladatel – radní Chabr souhlasil. 
 Radní Chabr požádal předsedu Výboru pro IT a Smart City ZHMP Mgr. Ing. 
Beránka o zaslání přesných formulací návrhů k úpravě s tím, že nyní jako předkladatel 
přerušuje projednávání předloženého materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP 
za účelem upřesnění jeho úprav. 

PŘERUŠENO na závěr projednání. 
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15.  radní Chabr  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 181 ze dne 7.2.2022 k návrhu na majetkoprávní 
vypořádání - pozemky k.ú. Stodůlky 
  

TISK R-43559 Doba projednávání:           10:55 – 10:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 573 

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

16.  radní Chabr, I. náměstek primátora Hlaváček  

 
k záměru majetkových transakcí mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou 
 

TISK R-43614 Doba projednávání:           10:57 – 11:04 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 574 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní Chabr 
a I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Scheinherr a radní Kordová 
Marvanová se vyjádřili k projednávanému materiálu. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, na který reagoval radní Chabr a Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, který zároveň 
sdělil doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Johnová vznesla procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálu R-43388 
s názvem „k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb  
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m. 
Prahy nebo občanům hl.m. Prahy pro rok 2022“ a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
v roce 2022“, na závěr dnešního projednání Rady HMP.  
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 v oblasti sociálních služeb 
na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m. Prahy nebo 
občanům hl.m. Prahy pro rok 2022“ a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
v roce 2022“, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2, 
nepřítomen 0 – přijato. Zařazeno jako bod č. 27. 

 
 
 
 

17.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí Dotací v Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 
 

TISK R-42535 Doba projednávání:           11:05 – 11:06 
PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP                                                                                  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0                                                                                    

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 575 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Johnová  

 
k návrhu na neposkytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace 
společnosti ALKA, o.p.s., Dům tří přání z. ú. a HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. 
 

TISK R-43444 Doba projednávání:           11:07 – 11:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP                                                                                       
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN    

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobněji předkladatelka – 
radní Johnová a přednesla svůj pozměňovací návrh tak, že navrhuje poskytnutí dotace 
společnosti ALKA, o.p.s. ve výši 50.000 Kč a společnosti Dům tří přání z.ú. ve výši 380.000 
Kč (původně navrženo k neposkytnutí dotací). 
 Ve věci úprav v projednávaném materiálu, souvisejících se změnou návrhu 
usnesení, proběhla diskuse, do níž se zapojili primátor hl. m. prahy, JUDr. Havel, Ph.D. – 
ředitel LEG MHMP a předkladatelka – radní Johnová. 
 Vzhledem k rozsahu změn v projednávaném materiálu navrhl primátor hl. m. 
Prahy přerušení jeho projednávání na závěr projednání Rady HMP a požádal 
předkladatelku – radní Johnovou, o upřesnění úprav, s čímž radní Johnová souhlasila.  
 Na žádost předkladatelky – radní Johnové, Ing. Čelikovská – ZDR MHMP, 
potvrdila, že v mezičase bude předložený materiál přepracován ve znění pozměňovacího 
návrhu předkladatelky.   

PŘERUŠENO na závěr projednání. 
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19.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí technicko-materiální pomoci v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na Ukrajině formou daru 
 

TISK R-43524 Doba projednávání:           11:16 – 11:18 
PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP                                                                            
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      MUDr. Kolouch, MBA – ředitel 
                                                                                      Zdravotnické záchranné služby hl. m. 
                                                                                      Prahy 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 576 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Radní Johnová konstatovala, že je přítomen jako přizvaný také MUDr. Kolouch, 
MBA – ředitel ZZS HMP, prostřednictvím videokonference.  
 MUDr. Kolouch, MBA – ředitel ZZS HMP, uvedl doplňující informace 
k projednávanému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy konstatoval omluvu náměstka primátora Hlubučka z nepřítomnosti 
na zbývající části dnešního videokonferenčního jednání Rady HMP.  
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20.  radní Johnová 

 
k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci vyhlášeného 
Programu k projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl.m. Prahy na roky 2019-2022" pro rok 2022 a k uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
 
TISK R-43166 Doba projednávání:           11:19 – 11:20 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 577 

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

21.  radní Johnová 

 
k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci vyhlášeného 
Programu k projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní 
podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m. 
Praze (č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662)" pro rok 2022 a k uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 
 

TISK R-43167 Doba projednávání:           11:21 – 11:22 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 578 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 

TISK R-42977 Doba projednávání:           11:23 – 11:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a vznesla dotaz k vypořádání připomínek ze strany LEG MHMP v rámci interního 
připomínkového řízení materiálu, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP.  
   Předkladatelka – radní Johnová, uvedla, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu na závěr projednání Rady HMP, z důvodu vypořádání 
připomínek ze strany LEG MHMP a úpravy materiálu odborem SOV MHMP, což potvrdila 
Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením SOV MHMP. 

PŘERUŠENO na závěr projednání. 
 
 
 

23.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace Organizaci pro pomoc uprchlíkům z.s. a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016  
v roce 2022 
 
TISK R-43491 Doba projednávání:           11:26 – 11:28 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 579 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP se vyjádřila 
k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Šimral 
 
k vydání stanovisek k podání žádostí a k realizaci projektů dvou příspěvkových organizací 
v rámci výzvy č. 12/2021 z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy, prioritní osy 8. - Energetické úspory, 8.1.A Snížení energetické náročnosti 
veřejných budov. 
 
TISK R-43223 Doba projednávání:           11:29 – 11:30 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 580 

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

25.  radní Šimral 

 
k záměru Fotbalové asociace České republiky pořádat a organizovat finále Evropské 
konferenční ligy UEFA 2023 v hlavním městě Praze 
 

TISK R-43628 Doba projednávání:           11:31 – 11:34 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 581 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl doplňující dotaz k materiálu, na který 
reagoval předkladatel – radní Šimral a v návaznosti na dotaz náměstka primátora 
Vyhnánka požádal o úpravu textace důvodové zprávy s tím, že z druhého odstavce bude 
vypuštěn text v původním znění: „Následně se FAČR na hl. m. Prahu obrátí se žádostí  
o uzavření smlouvy o spolupráci se vzájemnými závazky a povinnostmi pořadatelského 
města, ke kterým se, v případě úspěšné kandidatury, bude hl. m. Praha nucena organizaci 
UEFA zavázat.“  
 Radní Kordová Marvanová vznesla doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, na který reagoval radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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26.  radní Chabr 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín“ 
 

TISK R-43486 Doba projednávání:           11:35 – 11:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 582 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

14.  radní Chabr  
 
k Memorandu o porozumění a vzájemné spolupráci uzavřené mezi společnostmi Pražská 
energetika, a. s., a ŠKODA AUTO, a. s., a hl.m. Prahou 
 

TISK R-43112 Doba projednávání:           11:37 – 11:39 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 583 
  
 Předkladatel – radní Chabr požádal o následující úpravy v Příloze č. 1 k návrhu 
usnesení: 
 V článku 1, bodě 1, upravit textaci „(…) rovněž koordinovat rozvoj ostatních 
typů dobíjecí infrastruktury na území HMP tak, aby naplňoval principy definované 
v preambuly (…).“ v novém znění: „(…) rovněž napomoci při koordinaci rozvoje ostatních 
typů dobíjecí infrastruktury na území HMP tak, aby naplňovala principy definované 
v preambuli a v Generelu rozvoje sítě dobíjecí infrastruktury v HMP do roku 2030 (…).“,  
a dále upravit textaci „(…) ale bankovními kartami a rovněž rámci i za pomoci městské karty 
Lítačka.“ v novém znění: „(…) ale bankovními kartami rovněž v rámci budoucího 
jednotného městského systému pro pomalé parkovací dobíjení (s výkonem do 22 kW), 
navázaného na aplikaci PID Lítačka a Multikanálový odbavovací systém.“. 
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 V článku 4, bodě 2.b. upravit slovo „vybudování“ v novém znění: „budování“,  
a v článku 4, bodě 2.d. doplnit textaci „(…) a budoucího jednotného městského systému  
pro pomalé parkovací dobíjení (…).“. 
 V článku 4 doplnit bod 3.e. ve znění: „poskytnutí technických podkladů  
pro integraci do aplikace PID Lítačka a Multikanálového odbavovacího systému.“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 
 

27.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2022 v oblasti sociálních 
služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 
sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl.m. Prahy nebo 
občanům hl.m. Prahy pro rok 2022“ a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
v roce 2022“ 
 

TISK R-43388 Doba projednávání:           11:40 – 11:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 584 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace společnosti 
ALKA, o.p.s. a Dům tří přání z.ú. a neposkytnutí individuální jednorázové neinvestiční 
účelové dotace společnosti HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. a schválení úpravy rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 
 
TISK R-43444 Doba projednávání:           11:42 – 11:47 

PŘIZVANÍ: Ing. Čelikovská – ZDR MHMP                                                                                       
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 585 

 
 Předkladatelka – radní Johnová požádala o úpravu návrhu usnesení dle jejího 
předchozího pozměňovacího návrhu, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG 
MHMP s tím, že vzhledem k velkému rozsahu změn, bude materiál upraven dodatečně, 
nicméně upravené usnesení bude ve smyslu: 
 Rada HMP bere na vědomí žádost společnosti HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. 
 Rada HMP schvaluje - neposkytnutí dotace společnosti HEALTHCARE 
INSTITUTE o.p.s.; poskytnutí dotace společnosti ALKA, o.p.s. ve výši 50.000 Kč; rozpočtové 
opatření; text Veřejnoprávní smlouvy. 
 Rada HMP souhlasí – s poskytnutím dotace společnosti Dům tří přání z.ú.  
ve výši 380.000 Kč; s rozpočtovým opatřením; s textem Veřejnoprávní smlouvy.  
 Rada HMP ukládá – radní Johnové předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
návrh na poskytnutí dotace společnosti Dům tří přání z.ú., Termín: 24. 3. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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22.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 

TISK R-42977 Doba projednávání:           11:48 – 11:54 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 586 

  
 JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP, na žádost Ing. Mezkové, MPA – 
pověřené řízením SOV MHMP, okomentoval podstatu připomínek odboru LEG MHMP.  
 Ke způsobu poskytování finančních prostředků proběhla diskuse, do níž se 
zapojili primátor hl. m. prahy, radní Kordová Marvanová, radní Zábranský  
a předkladatelka – radní Johnová.   
 Navržené usnesení schváleno.  
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Bod č. 28 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 46 schváleného programu 
(11:55 – 11:56) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – náměstek 
primátora Hlubuček – přijato) 
 
1. k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities  
v hl.m. Praze 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43619 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 587 
 
2. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. PAC/54/09/019155/2020  
ze dne 5.8.2020 uzavřené mezi hl.m. Prahou a ZO ČSOP Ekologická servisní organizace  
IČO: 68406088 z důvodu prodloužení doby pachtu 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42835 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 588 
 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 07- 
Bezpečnost 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43076 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 589 
 
4. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových a běžných výdajů 
kap. 07 z roku 2021 do roku 2022 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43313 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 590 
 
5. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na části pozemků  
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43320 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 591 
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6. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku  
ve vlastnictví HMP svěřeného do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43329 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 592 
 
7. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na části pozemků  
ve vlastnictví HMP svěřených do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43416 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 593 
   
8. k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc. 
č. 2036/3, parc. č. 2039 a parc. č. 2041 zapsaných na LV č. 673 pro katastrální území Podolí 
za účelem budoucího zřízení služebnosti stavby „Modernizace cyklotrasy A2 v úseku 
Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I. Vyšehradský tunel – most na Veslařský ostrov,  
č. akce 2950199“ 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42926 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 594 
 
9. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2/21/1903/019 se společností 
Atelier P.H.A. spol. s r.o. na pronájem části komunikace Dalimilova, Praha 3 za účelem 
prodloužení doby nájmu a změny rozsahu předmětu nájmu 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 595 
 
10. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2579 ze dne 25.10.2021 ‚‚k návrhu na uzavření Smlouvy 
o spolupráci při úpravě křižovatky Průmyslová - Poděbradská - Kbelská a Smlouvy  
o postoupení práv a povinností ze společného povolení‘‘ 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43348 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 596 
 
11. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 03  - 
Doprava z roku 2021 do roku 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43446 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 597 
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12. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2407/6, pozemku parc. č. 2407/7  
a pozemku parc. č. 3168/74 v k.ú. Zbraslav, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43451 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 598 
 
13. k návrhu na odpis pohledávky hl.m. Prahy převzaté po zaniklé organizaci Technická 
správa komunikací hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43483 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 599 
   
14. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů hl.m. Prahy (zapojení 
finančních prostředků z rozpočtů Městských částí) v kapitole 03 Doprava a úpravu plánů 
realizace investičních akcí a správy a údržby komunikací zajišťovaných Technickou správou 
komunikací a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43356 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 600 
 
15. k návrhu na odpis pohledávky hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43315 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 601 
 
16. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské 
péče přijatých od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43147 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 602 
 
17. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním  
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP a PO HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43419 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 603 
 
  



24 
 

18. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43528 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 604 
   
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha – Kolovraty 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43509 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 605 
 
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na podporu 
služeb s nadregionální a celostátní působností organizaci Domov Maxov 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43568 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 606 
 
21. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na rok 
2022 

− radní Chabr 
− TISK R-43081 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 607 
 
22. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-43203 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 608 
 
23. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če stojící  
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-43357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 609 
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24. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3539/2 v k.ú. Žižkov 
− radní Chabr 
− TISK R-41995 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 610 
 
25. k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Radlice parc. č. 370/41 a parc. č. 370/42  
z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43265 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 611 
 
26. k revokaci usnesení Rady HMP č. 1406 ze dne 24.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí 
pozemků v k.ú. Břevnov parc. č. 2429/12, parc. č. 2429/13 a parc. č. 2432/2 z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43237 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 612 
 
27. k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení  
v k.ú. Libuš a k.ú. Kamýk, obec Praha, z vlastnictví společnosti Rezidence Měcholupy s.r.o.  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43351 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 613 
 
28. k návrhu na bezúplatné nabytí 26 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení  
v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti Prague Property Leader a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 614 
 
29. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Městská poliklinika Praha a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 05 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-40963 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 615 
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30. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce  
na pracovním místě ředitele školy ke dni 30.9.2022 v působnosti odboru školství, mládeže  
a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

− radní Šimral 
− TISK R-43026 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 616 
 
31. k návrhu na přiznání odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního jubilea 
v roce 2022 ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřízených hlavním městem 
Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-43160 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 617 
 
32. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, se sídlem Praha 4 - Háje, Kupeckého 576/17 

− radní Šimral 
− TISK R-43284 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 618 
 
33. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-43365 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 619 
 
34. návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti s vrácením 
návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací hl.m. Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-43466 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 620 
 
35. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 28.02.2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-43477 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 621 
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36. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na "Podporu přípravy sportovních talentů  
ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou" 

− radní Šimral 
− TISK R-43497 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 622 
 
37. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola Tolerance, Praha 9, 
Mochovská 570, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-43550 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 623 
 
38. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42485 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 624 
 
39. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43017 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 625 
 
40. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43018 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 626 
 
41. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43133 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 627 
 
42. k návrhu na schválení výpovědí nájemních smluv 

− radní Zábranský 
− TISK R-43145 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 628 
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43. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-43502 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 629 
 
44. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43510 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 630 
 
45. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43545 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 631 
 
46. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za rok 2021 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43368 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 632 
 
 
 
 

29.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 3. 2022 -  
k revokaci usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 14. 3. 2022 
 

TISK R-43536 Doba projednávání:  11:57 – 11:59 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 633 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Bod č. 29 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:00 – 12:01 
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 náměstka primátora Scheinherra ze dne 14. 3. 2022, na podání starosty 
MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, č.j. MHMP 292947/2022, ve věci: „Žádost MČ  
Praha 7 o zpracování koncepce návštěvnické dopravy pro rekreační účely a velké 
městské areály v rámci území Trojské kotliny“ 

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra ze dne 15. 3. 2022, na podání pana 
*************, č. j. MHMP 378440/2022, ve věci: „Přejmenování názvu budoucí 
stanice metra D z „Olbrachtova“ na „Ryšánka“ 

 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
Informace pro Radu hlavního města Prahy k úpravě položkového rozpadu celkových 
investičních nákladů projektu koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavské filharmonie 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-43324 
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11. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 

MUDr. Zdeněk Hřib v 12:02 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 561 až č. 633 jsou součástí tohoto zápisu.  

 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.   
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Datum pořízení zápisu: 28. 3. 2022 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


