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Zápis 
 

z 25. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 27. června 2022 od 08:30 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   --- 
Ověřovatelé:  náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 25. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 08:34 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 
(08:35 – 08:39) 
 
 
 
Schválení zápisu z 23. jednání Rady HMP ze dne 13. 6. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0)  
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu konceptu fungování Městské nájemní agentury v letech 2023 – 2025 

- radní Zábranský 
- radní Johnová 
- TISK R-44326 

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Licence pro užívání webové 
aplikace virtuální správy objektů, vč. servisní podpory“ 

- ředitel MHMP 
- TISK R-44344 
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o postoupení licence s Městskou částí Praha 8 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-44245 
- zařazeno jako bod č. 39 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení licence s Městskou částí Praha 8,  
do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 25. jednání Rady HMP  
 Program 25. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne  
27. 6. 2022 
  

TISK R-44871 Doba projednávání:           08:40 – 08:41 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1651 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, informoval členy Rady HMP,  
že na program mimořádného zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy nejsou zařazeny 
interpelace občanů a zastupitelů a v případě jejich podání budou vyřízeny písemně. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 08:42 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.  
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 

 
k účetní závěrce společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2021 
 

TISK R-44073  Doba projednávání:         08:43 – 08:44 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Barczi – předseda představenstva  
                                                                                      Operátor ICT, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1652 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 08:45 hodin. 
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4.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na zavedení nové investiční akce kap. 07 Bezpečnost do centrálního číselníku 
akcí v roce 2022, úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a uvolnění finančního 
transferu na realizaci investiční akce příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního 
města Prahy 
 
TISK R-44330 Doba projednávání:           08:46 – 08:47 

PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka 
                                                                                      BEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1653 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

5.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na zavedení nové investiční akce kap. 07 Bezpečnost do centrálního číselníku akcí 
v roce 2022, úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a uvolnění finančního 
transferu na realizaci investiční akce příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města 
Prahy 
 

TISK R-44354 Doba projednávání:  08:48 – 08:49 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka 
                                                                                      BEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1654 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění 
ochrany před DDoS útoky rozšířením technologie F5" 
 
TISK R-44490 Doba projednávání:           08:50 – 08:58 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1655 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 P. Zelenka – místopředseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP vznesl 
připomínku k projednávanému materiálu s tím, že by projednávaný materiál měl 
obsahovat zdůvodnění, proč se do veřejné zakázky přihlásil pouze jeden uchazeč, na což 
reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP, uvedl doplňující informace 
k projednávanému materiálu a dále uvedl, že mu není znám důvod, proč se do veřejné 
soutěže nepřihlásili další uchazeči. 
 P. Zelenka - místopředseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP požádal  
o doplnění důvodové zprávy o zdůvodnění, proč se do veřejné zakázky přihlásil pouze 
jeden uchazeč.  
 Radní Johnová dala do úvahy přerušení projednávání materiálu do příštího 
jednání Rady HMP.   
 Primátor hl. m. Prahy a Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP, upozornili,  
že z důvodu zajištění bezpečnosti není vhodné předmětnou veřejnou zakázku dále 
odkládat. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Primátor hl. m. Prahy omluvil svou další nepřítomnost na části dnešního jednání Rady 
HMP a předal řízení schůze náměstkovi primátora Vyhnánkovi a odpojil se z dnešního 
jednání Rady HMP. 

 
 

I. náměstek primátora Hlaváček požádal o přeřazení svých předkládaných materiálů          
R-44424, R-44387, R-44275, R-44195, R-44291, R-44329 a R-44211 až na závěr dnešního 
projednání Rady HMP, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno. Zařazeno jako 
body č. 30 až 36. 
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7.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba  
č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0002 Dopravní řídící ústředna - změna 
DVZ" 
 
TISK R-43786 Doba projednávání:           08:59 – 09:00 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1656 

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

8.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
ke zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost. 
Průmyslového paláce; správce stavby" a k záměru odboru investičního MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; správce stavby II" 
 
TISK R-44536 Doba projednávání:           09:01 – 09:02 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1657 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Výstaviště Praha, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s., zahájil v 09:03 hodin 
náměstek primátora Vyhnánek.  

 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.  
 
 

9.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k účetní závěrce společnosti Výstaviště Praha, a.s. za rok 2021 
 

TISK R-44079 Doba projednávání:         09:04 – 09:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. V. Novotný – místopředseda  
                                                                                      představenstva Výstaviště Praha, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Zeman – člen dozorčí rady  
                                                                                      Výstaviště Praha, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1658 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Výstaviště Praha, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s. zakončil náměstek 
primátora Vyhnánek v 09:06 hodin. 
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10.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/04/008524/2020 oprava 
restauračního pavilonu Výstaviště Praha 7 
 

TISK R-44315 Doba projednávání:           09:07 – 09:08 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. V. Novotný – místopředseda  
                                                                                      představenstva Výstaviště Praha, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Zeman – člen dozorčí rady  
                                                                                      Výstaviště Praha, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1659 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zahájil 
v 09:09 hodin náměstek primátora Vyhnánek.  

 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.  
 

11.  radní Chabr 

 
k účetní závěrce společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. za rok 2021 
 

TISK R-44078  Doba projednávání:           09:10 – 09:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      T. Jílek – předseda představenstva 
                                                                                      Technologie hl. m. Prahy, a.s.     
                                                                                      Ing. T. Novotný – místopředseda 
                                                                                      představenstva Technologie hl. m.  
                                                                                      Prahy, a.s.                                                                                   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1660 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. zakončil 
náměstek primátora Vyhnánek v 09:12 hodin. 
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12.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření smlouvy na správu, údržbu a servis městského mobiliáře se 
společností Technologie hlavního města Prahy, a. s., a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na rok 2022 
 
TISK R-43605 Doba projednávání:           09:13 – 09:14 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      T. Jílek – předseda představenstva 
                                                                                      Technologie hl. m. Prahy, a.s.     
                                                                                      Ing. T. Novotný – místopředseda 
                                                                                      představenstva Technologie hl. m. 
Prahy, a.s.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1661 

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

13.  radní Chabr 
 
k oznámení záměru Městské části Praha - Královice na směnu pozemků v k.ů. Královice, 
svěřených do správy MČ Praha - Královice, za pozemky v k.ú. Královice ve vlastnictví 
společnosti Nové Královice spol. s r.o., předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písmene 
a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 
TISK R-44555 Doba projednávání:           09:15 – 09:25 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka  
                                                                                      EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN   
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP ve svém vyjádření 
k projednávanému materiálu požádal o osvojení svého návrhu na projednání materiálu 
na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.  
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 Radní Chabr a *********** – ředitel MHMP uvedli, že z hlediska závazných 
termínů je možné projednat materiál na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 8. 9. 
2022.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, navrhl projednání materiálu  
na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 8. 9. 2022 a dále upozornil na posudky, které 
by MČ Praha – Královice mohla aktualizovat. 
 Radní Johnová si osvojila návrh P. Zelenky – předsedy Výboru pro bydlení 
ZHMP na projednání materiálu na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 8. 9. 2022. 
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal I. náměstka primátora Hlaváčka, zda 
by Pražská developerská společnost, p. o. mohla prověřit předmětné pozemky a vyjádřit 
stanovisko k jejich potenciálu, což I. náměstek primátora Hlaváček potvrdil.  
 Předkladatel – radní Chabr se ztotožnil s pozměňovacím návrhem radní 
Johnové, aby byl materiál projednán v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 8. 9. 2022 a dále se 
ztotožnil s návrhem V. Mahrika – předseda klubu ZHMP Piráti, ve smyslu, že MČ Praha – 
Královice vypracuje aktualizaci znaleckých posudků.  
 *************** – ředitel MHMP požádal Mgr. Dytrychovou – ředitelku EVM 
MHMP o úpravu materiálu dle vznesených pozměňovacích návrhů. 
 ************** – ředitel MHMP požádal předkladatele o přerušení 
projednávání předloženého materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP za účelem 
vyjasnění jeho úprav, s čímž překladatel – radní Chabr, souhlasil. 

PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 
 

14.  radní Chabr 
 

k vyjádření souhlasu s konáním akce Bohemia JazzFest 2022 a zajištění součinnosti  
při její realizaci v podobě výpůjčky dotčených prostor 
 

TISK R-44293 Doba projednávání:           09:26 – 09:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1662 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Chabr 

 
ke schválení Memoranda o spolupráci týkající se pozemků v k.ú. Kamýk a v k.ú. Modřany 
 

TISK R-44323 Doba projednávání:           09:28 – 09:30 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1663 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Náměstek primátora Scheinherr se vyjádřil k projednávanému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

16.  radní Chabr 

 
k úpisu akcií společnosti Teplo pro Prahu, a.s. 
 

TISK R-44760 Doba projednávání:           09:31 – 09:32 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1664 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  radní Johnová 

 
k návrhu Memoranda o spolupráci ve věci stavby č. 8211 Administrativně-technické 
budovy ZZS a místní obslužné komunikace vedoucí k administrativně-technické budově 
Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy 
 
TISK R-42894 Doba projednávání:           09:33 – 09:34 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1665 

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

18.  radní Johnová 
 

k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy v působnosti odboru 
ZDR MHMP 
 

TISK R-44757 Doba projednávání:           09:35 – 09:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1666 

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

 
k návrhu na realizaci investiční akce č. 45147 "Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR" 
spolufinancované z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj  
a obnova materiálně technické základny  sociálních služeb 2016 - 2024 (kód programu 
013 310) 
 
TISK R-44403 Doba projednávání:           09:37 – 09:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1667 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a požádala o úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu III.1.2.  
ve znění: „připravit projekt „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR II“, kterým se nástavba 
promění na 2 samostatné jednotky s vlastním bezbariérovým přístupem a s využitím prvků 
respektujících Strategii adaptace HMP na změnu klimatu“, s termínem 31. 12. 2022. 
 Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vyjádřila 
svůj souhlas s návrhem předkladatelky – radní Johnové, na doplnění návrhu usnesení. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

20.  radní Johnová 

 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce Domova pro seniory Dobřichovice 
č. 42536 "Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice" 
 

TISK R-44664 Doba projednávání:           09:40 – 09:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1668 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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21.  radní Johnová 

 
k návrhu na opatření "Místa místní pomoci" 
 

TISK R-43318 Doba projednávání:           09:42 – 09:43 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1669 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

22.  radní Johnová 

 
k návrhu Koncepce podpory mladých lidí opouštějících náhradní péči Hl. města Prahy  
pro roky 2022 – 2027 
 
TISK R-44608 Doba projednávání:           09:44 – 09:46 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1670 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k projednávanému materiálu s tím, že jeho 
připomínky již byly vypořádány.  
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Náměstek primátora Vyhnánek předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

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

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 09:47 
hodin I. náměstek primátora Hlaváček.  

 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.  
 
 

23.  radní Kordová Marvanová, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke změně stanov společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 
 

TISK R-44861  Doba projednávání:           09:48 – 10:02 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Witowski – generální ředitel  
                                                                                      Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová  
                                                                                      společnost 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámila předkladatelka 
– radní Kordová Marvanová.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal o doplnění své osoby jako 
spolupředkladatele materiálu, což předkladatelka – radní Kordová Marvanová, 
akceptovala.  
 Náměstek primátora Scheinherr navrhl úpravu v Příloze č. 1 návrhu usnesení 
s tím, že v bodě c., v druhém řádku, bude doplněno slovo „půlroční“, tzn. ve znění: „(…) 
následujícího znění: „půlroční informaci o každém uzavřeném (…).“. Dále, na základě 
stanoviska advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o., navrhl úpravu v Příloze č. 1 
návrhu usnesení s tím, že bude vyřazen bod d., na což reagovala předkladatelka – radní 
Kordová Marvanová s tím, že k tomuto návrhu požádala o stanovisko JUDr. Havla, Ph.D. – 
pověřeného řízením LEG MHMP. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP uvedl, že se musí se 
stanoviskem advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o., blíže seznámit. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ dal do úvahy přerušení 
projednávání materiálu za účelem vyjasnění jeho úprav.  
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 Radní Chabr navrhl přerušení projednávání předloženého materiálu na závěr 
dnešního projednání Rady HMP za účelem vyjasnění úprav a rozeslání stanoviska 
advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o. ostatním členům Rady HMP k seznámení 
se s jeho obsahem.  
 I. náměstek primátora Hlaváček navrhl přerušení projednávání předloženého 
materiálu na závěr dnešního jednání Rady HMP, s čímž předkladatelé – radní Kordová 
Marvanová a náměstek primátora Scheinherr, souhlasili. 
 PŘERUŠENO na závěr jednání  
 
 

 
 
 
 

24.  radní Šimral 

 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 
3150 
 
TISK R-44336 Doba projednávání:           10:03 – 10:04 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1671 

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

 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Celková rekonstrukce TZ 
Kozojedy" a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce na rok 2022 v kapitole 
04 - Školství, mládež a sport 
 
TISK R-44339 Doba projednávání:           10:05 – 10:06 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1672 

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

26.  radní Třeštíková 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Městské části Praha 6 v roce 2022 
 
TISK R-44635 Doba projednávání:           10:07 – 10:08 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1673 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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27.  radní Třeštíková 

 
k návrhu uzavření dvou smluv o realizaci projektu inovačního partnerství mezi hlavním 
městem Prahou a Kreativní Prahou, z.ú. 
 

TISK R-44520 Doba projednávání:           10:09 – 10:11 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 I. náměstek primátora Hlaváček se dotázal JUDr. Havla, Ph.D. – pověřeného 
řízením LEG MHMP, zda souhlasí se zněním předkládaném materiálu s tím, že JUDr. Havel, 
Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP požádal ********** – LEG MHMP  
o konzultaci s MgA. Sulženkem, Ph.D. – ředitelem KUC MHMP. 
 I. náměstek primátora Hlaváček navrhl přerušení projednávání předloženého 
materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP, za účelem vyjasnění všech detailů 
materiálu, s čímž předkladatelka – radní Třeštíková, souhlasila.   
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 

28.  radní Třeštíková 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
„Podpora kongresového turismu v Praze“ 
 

TISK R-44656 Doba projednávání:           10:12 – 10:13 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Plačková - zástupce SAK Balcar,  
                                                                                      Veselý, Zelenková a partneři 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1674 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  radní Zábranský, radní Chabr 

 
k problematice provozování objektu Pod Balkánem č.p. 522 v režimu nouzového 
ubytování 
 

TISK R-44860 Doba projednávání:           10:14 – 10:15 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1675 

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

30.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 2/2022 (fáze "podnět", vlna 41) 
 

TISK R-44424 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Jindrová – pověřená řízením 
                                                                                      UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Koubek – starosta MČ Praha –  
                                                                                      Libuš  
prostřednictvím videokonference  
                                                                                      Mgr. J. Čižinský – starosta MČ Praha 7 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1676 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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31.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke schválení Koncepce Hradební korzo 
 

TISK R-44387 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1677 
   
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček  
a náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražské služby, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 10:20 hodin  
I. náměstek primátora Hlaváček.  

 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.  
 
 

32.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
ke zvýšení základního kapitálu společnosti Pražské služby, a.s. peněžitým vkladem 
 
TISK R-44275 Doba projednávání:         10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Dr. Ing. Bláha – člen představenstva  
                                                                                      Pražské služby, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
                                                                                     Mgr. Vondra - místopředseda dozorčí  
                                                                                     rady Pražské služby, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1678 
  
 
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražské služby, a.s., seznámil předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil I. náměstek 
primátora Hlaváček v 10:23 hodin. 
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33.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 08268 
Rokytka – rozvoj území, etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská" 
 

TISK R-44195 Doba projednávání:           10:24 – 10:26 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1679 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a upozornil na doplnění textace důvodové zprávy. 
 

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval, že primátor hl. m. Prahy je 
opět přítomen na dnešním jednání Rady HMP. 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

34.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 a k návrhu  
na zavedení nové investiční akce 
 
TISK R-44291 Doba projednávání:           10:27 – 10:30 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1680 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček a požádal o doplnění textace důvodové zprávy o následující odstavec: 
„Hlavní město Praha si je vědomo problematiky etického zacházení v dodavatelském řetězci 
fotovoltaických panelů. Ve veřejných zakázkách na dodávku fotovoltaických panelů, bude 
proto hl.m. Praha prostřednictvím PSOE požadovat garance etického přístupu dodavatelů 
s ohledem na aktuální situace, dostupnost na trhu a ekonomický provoz zařízení. 
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Doporučeno bude zvýhodnit ve veřejných zakázkách dodavatele nabízejících eticky korektní 
zakázku na fotovoltaické elektrárny“. 
 Radní Chabr vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu, na který 
reagoval předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění 
nového bodu ve znění: „Rada hl.m. Prahy doporučuje řediteli Pražského společenství 
obnovitelné energie zvýhodnit uchazeče schopného prokázat splnění etických konceptů při 
dodávce FVE“, s čímž překladatel – I. náměstek primátora Hlaváček, souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 
 

35.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy  
a osvěty hlavního města Prahy na období 2022 – 2025 
 
TISK R-42329 Doba projednávání:           10:31 – 10:32 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1681 

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

 
k záměru změny v Pravidlech centralizovaného zadávání v podmínkách hl.m. Prahy, 
vlastnímu způsobu centrálního nákupu dodávek elektrické energie a zemního plynu  
pro potřeby hl.m. Prahy, jeho orgánů a organizací jím zřizovaných, který bude nově 
zajišťován příspěvkovou organizací PSOE a k Pravidlům centralizovaného nákupu 
příspěvkové organizace PSOE 
 

TISK R-44211 Doba projednávání:           10:33 – 10:34 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1682 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

27.  radní Třeštíková 

 
k návrhu uzavření dvou smluv o realizaci projektu inovačního partnerství mezi hlavním 
městem Prahou a Kreativní Prahou, z.ú. 
 

TISK R-44520 Doba projednávání:           10:35 – 10:37 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   

  
 MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP požádal, po předchozí konzultaci  
s *********** – LEG MHMP, o přerušení projednávání předloženého materiálu  
do příštího jednání Rady HMP, z důvodu vyjasnění všech okolností, které souvisí 
s projednávaným materiálem, s čímž předkladatelka – radní Třeštíková, souhlasila. 
 PŘERUŠENO 
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13.  radní Chabr 

 
k oznámení záměru Městské části Praha - Královice na směnu pozemků v k.ů. Královice, 
svěřených do správy MČ Praha - Královice, za pozemky v k.ú. Královice ve vlastnictví 
společnosti Nové Královice spol. s r.o., předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písmene 
a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

TISK R-44555 Doba projednávání:           10:38 – 10:40 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka  
                                                                                      EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1683 

  
 Po konzultaci s Mgr. Dytrychovou – ředitelkou EVM MHMP, navrhl 
předkladatel – radní Chabr, úpravu návrhu usnesení s tím, že v bodě I. návrhu usnesení 
bude nahrazen termín „nepožaduje“ nově termínem „požaduje“ a bod II. návrhu usnesení 
bude celý nově nahrazen ve znění: II. „žádá“, „MČ Praha – Královice, aby  
do projednání oznámeného záměru v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dle bodu  
I tohoto usnesení předložila aktuální znalecký posudek se stanovenou obvyklou cenou  
pro rok 2022, případně aktualizaci předloženého znaleckého posudku“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 

37.  ředitel MHMP 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1577 ze dne 16. 6. 2022 k aktualizaci působnosti členů 
Rady HMP 
 

TISK R-44814 Doba projednávání:           10:41 – 10:42 

PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1684 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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38.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Provedení klimatizačního systému v budově Řásnovka" 
 

TISK R-44609 Doba projednávání:           10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením  
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1685 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

39.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o postoupení licence s Městskou částí Praha 8 
 

TISK R-44245 Doba projednávání:           10:45 – 10:46 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1686 

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

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

TISK R-44883 Doba projednávání:  10:47 – 10:48 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1687 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 41 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 39 schváleného programu 
(10:49 – 10:50) 
 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11 – přijato) 
 
 
1. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 07 - Bezpečnost 
na rok 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43279 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1688 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc OP PPR“ 
z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44138 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1689 
 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 09 v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44263 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1690 
 
4. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Řízení ITI PMO IV v roce 
2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44586 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1691 
 
5. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy místopisné a Komisi Rady  
hl.m. Prahy pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44573 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1692 
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6. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy pro design a veřejný prostor 
− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44839 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1693 
 
7. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce a úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP minulých let (tj.2005-2013) v kap.02 - Městská infrastruktura 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43930 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1694 
   
8. k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou investici etapy 0004 Dopravní 
hřiště Chodov - Jarníkova stavby č. 43321 TV Praha 11 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43949 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1695 
 
9. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové 
organizace Pražské společenství obnovitelné energie v roce 2022 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44267 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1696 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných a adaptačních opatření II. 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44507 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1697 
 
11. k jednorázové výjimce ze Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl.m. Prahy 
z důvodu zajištění dopravní obsluhy budovy Hlavního velitelství Vojenské policie 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44376 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1698 
 
12. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy pro koordinaci neinvestičních 
aktivit ve veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44353 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1699 
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13. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu Plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44728 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1700 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o poskytnuté transfery ze Státního fondu životního prostředí ČR v souvislosti  
s financováním projektu z Národního programu Životní prostředí - NIV určené pro MČ HMP 
a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha – Kolovraty 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44708 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1701 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s financováním 
zdravotnických programů určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 7 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44738 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1702 
 
16. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a vrácení neinvestičních příspěvků 
na výkon pěstounské péče přijatých od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44787 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1703 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44806 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1704 
 
18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vynaložených na 
zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 
vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44809 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1705 
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19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
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 Praha 11 a Praha 18 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44811 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1706 
 
20. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3165/1 a parc. č. 3173/2 k.ú. Strašnice  
do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-33496 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1707 
  
21. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2634/4 v k.ú. 
Strašnice 

− radní Chabr 
− TISK R-44581 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1708 
 
22. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené a úpravu 
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-44548 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1709 
 
23. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 z důvodu vrácení části dotace Centra 
sociálních služeb Praha řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost 

− radní Johnová 
− TISK R-44617 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1710 
 
24. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-44351 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1711 
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25. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 v roce 2022  
u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-44641 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1712 
 
26. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 v roce 2022  
u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha 

− radní Šimral 
− TISK R-44681 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1713 
 
27. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež  
a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-44223 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1714 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44544 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1715 
 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44577 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1716 
 
30. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 0416 

− radní Šimral 
− TISK R-44705 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1717 
 
31. k návrhu na zřízení přípravné třídy základní školy v příspěvkové organizaci Základní 
škola Vokovice, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6 

− radní Šimral 
− TISK R-44767 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1718 
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32. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu Podnikatelského  
a inovačního centra č. DIL/53/03/001864/2021 ze dne 17. 6. 2021 

− radní Šimral 
− TISK R-44563 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1719 
 
33. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládeže a sportu a v kap. 10 - Pokladní správa 

− radní Šimral 
− TISK R-44621 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1720 
 
34. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - Střední 
škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-44841 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1721 
 
35. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44657 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1722 
 
36. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44711 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1723 
 
37. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44658 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1724 
 
38. k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor č. VYP/01/01/002135/2022  
s Muzeem hlavního města Prahy 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44712 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1725 
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39. k návrhu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních 
jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44748 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1726 
 
 
 
 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 10:51 
hodin I. náměstek primátora Hlaváček.  

 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.  
 
 

23.  radní Kordová Marvanová, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke změně stanov společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 
 

TISK R-44861  Doba projednávání:           10:52 – 11:10 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Witowski – generální ředitel  
                                                                                      Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová  
                                                                                      společnost  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1727 

  
 Náměstek primátora Scheinherr uvedl, že je přítomen prostřednictvím 
videokonference zástupce advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o. ************. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP uvedl, že je nadále  
pro zachování bodu d. v Příloze č. 1 návrhu usnesení. ********** – LEG MHMP se vyjádřil 
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k projednávanému materiálu a uvedl doplňující informace s tím, že je možné bod d. 
v Příloze č. 1 návrhu usnesení, doplnit. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k projednávanému materiálu a navrhl úpravu 
materiálu ve smyslu možnosti dozorčí rady uzavírat smlouvy o zřízení zástavního práva 
k věci nemovité ve vlastnictví společnosti a uzavírání smluv o zákazu zcizení, zřízení 
zástavního práva a zatížení věci nemovité či věci nebo souboru věcí movitých, pokud jejich 
hodnota je vyšší než 50 mil. Kč včetně jejich dodatků. 
 ********** – advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o. se vyjádřil 
k projednávanému materiálu s tím, že bude-li dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, a.s. udílet předchozí souhlas k všem zástavám nemovitostí, bez ohledu  
na hodnotu, přičemž nad 50 mil. Kč se k ní bude muset připojit ještě akcionář,  
u movitých věcí je pak limit nad 50 mil. Kč, kde ovšem akcionář kompetenci nemá, pak 
k této úpravě cílili komentáře advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný s.r.o.  
 Radní Kordová Marvanová souhlasila s navrženou úpravou, požádala však 
odbor LEG MHMP o přesnou formulaci pro úpravu materiálu, na což reagoval ********** 
– LEG MHMP s tím, že přesnou formulaci je nutné ještě pečlivě zvážit. 
 V návaznosti na vyjádření ********** – LEG MHMP navrhl spolupředkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr, zachovat nyní původní podobu předkládaného 
materiálu a případné změny udělat v rámci připravovaného samostatného materiálu, 
s čímž spolupředkladatelka – radní Kordová Marvanová, souhlasila.  
 Radní Chabr se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Náměstek primátora Scheinherr požádal o úpravu důvodové zprávy 
k předloženému materiálu s tím, že bude vypuštěn celý poslední odstavec, v původním 
znění: „Bez těchto změn stanov nelze zajistit, aby měl jediný akcionář DPP, tedy hlavní město 
Praha, potřebné informace či pravomoci, aby mohl zabránit tomu, aby docházelo 
k nestandardnímu či dokonce korupčnímu jednání v rámci DPP, které může poškozovat 
zájmy hlavního města Prahy a tedy i jeho občanů.“, s čímž spolupředkladatelka – radní 
Kordová Marvanová, nesouhlasila.  
 K projednávanému materiálu proběhla další diskuse, do které se zapojili radní 
Kordová Marvanová, náměstek primátora Scheinherr, I. náměstek primátora Hlaváček, 
radní Zábranský. 
 Náměstek primátora Vyhnánek navrhl doplnění důvodové zprávy 
k předloženému materiálu ve smyslu doplnění textu konstatováním, že od roku 2018 
došlo k prodeji rozsáhlého nemovitého majetku pouze v jednom případě, a to ve prospěch 
hl. m. Prahy, na což nesouhlasně reagovala radní Kordová Marvanová.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu důvodové zprávy k předloženému 
materiálu s tím, že z posledního odstavce bude vypuštěno slovo „těchto“, tzn. v novém 
znění: „Bez změn stanov nelze zajistit, (…).“, s čímž radní Kordová Marvanová souhlasila. 
Náměstek primátora Scheinherr navrhl úpravu důvodové zprávy k předloženému 
materiálu s tím, že v posledním odstavci bude nahrazena textace „Bez změn stanov nelze 
zajistit, aby měl jediný akcionář DPP, tedy hlavní město Praha, potřebné informace či 
pravomoci (…).“ v novém znění: „Tato změna stanov přispěje k tomu, že jediný akcionář 
DPP, tedy hlavní město Praha, bude mít potřebné informace či pravomoce (…).“, což bylo 
spolupředkladatelkou – radní Kordovou Marvanovou, akceptováno. 
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
zakončil I. náměstek primátora Hlaváček v 11:11 hodin. 
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Bod č. 42 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:12 – 11:13 
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 dopisem místopředsedkyně Senátu PČR RNDr. Jitky Seitlové, ze dne 14. 6. 2022,  
č.j.: S-MHMP 1101529/2022, ve věci: řešení hluku z hudební produkce (Ledárny 
Braník) 
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25. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora  
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:14 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1651 až č. 1727 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: 4. 7. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  RNDr. Jana Plamínková, v. r.  
  náměstkyně primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


