
1 
 

Zápis 
 

ze 41. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 20. prosince 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:  na úvod jednání – radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.   
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 41. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:07 – 10:21) 
 
Schválení zápisu z 39. jednání Rady HMP ze dne 6. 12. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní 
Šimral) 
 
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu "Podmínek natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy" 

- radní Chabr 
- TISK R-40644 

Radní Třeštíková doplnila informace ke stažení materiálu R-40644 z dnešního jednání 
Rady HMP.  
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Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu dal do 
úvahy předkladateli stažení, případně úpravu materiálu R-42792 s názvem                      
„ke zpracování návrhů na úpravu stanov“, tak, aby neobsahoval přílohy k důvodové 
zprávě, na což reagoval předkladatel – radní Zábranský s tím, že materiál ponechá na 
programu, aby k němu proběhla rozprava a s tím, že dojde k jeho úpravám, na což 
reagoval primátor hl. m. Prahy. V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti dal do úvahy 
změnu pořadí tohoto materiálu v rámci dnešního programu, tj. přeřadit jej před ostatní 
materiály v režimu valné hromady. Radní Kordová Marvanová dala do úvahy úpravu 
příloh k důvodové zprávě, na což reagoval radní Zábranský a připustil úpravy materiálu 
s tím, že nebude změněno jeho pořadí v rámci dnešního programu, s čímž Ing. Richter - 
předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, souhlasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schválení programu 41. jednání Rady HMP  
 Program 41. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Operátor ICT, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 10:22 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.  
 
 
 

2.  primátor hl. m. Prahy 
 
ke změně stanov společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

TISK R-39813  Doba projednávání:  10:23 – 10:29 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3187 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 
 Radní Chabr vznesl dotaz, na který odpovídal primátor hl. m. Prahy, radní 
Zábranský. 
 Radní Chabr vznesl dotaz na projednání předloženého materiálu s LEG 
MHMP, což potvrdil JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP.   
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10:29 hodin. 
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3.  primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke schválení projektů v rámci 33. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

TISK R-42615 Doba projednávání:  10:30 – 10:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3188 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor       
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

4.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce 
„Zajištění zabezpečení technologické infrastruktury systémem pro správu 
administrátorských přístupů“ 
 
TISK R-42674 Doba projednávání:  10:32 – 10:33 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3189 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/03/008333/2019 
uzavřené dne 8. 1. 2020 mezi Hlavním městem Prahou a spol. HOCHTIEF CZ a.s.,                 
IČ: 46678468, jejímž předmětem je Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku 
Na Příkopě - Vodičkova Praha 1, Nové Město 
 
TISK R-42653 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3190 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Kolektory Praha, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s., zahájil v 10:36 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.  
 
 
 

6.  náměstek primátora Hlubuček  

 
ke změně stanov společnosti Kolektory Praha, a.s. 
 

TISK R-39018  Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Švec, předseda představenstva Kolektory Praha, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
Ing. Hejma, předseda dozorčí rady Kolektory Praha, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3191 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Kolektory Praha, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora 
Hlubuček.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 10:37 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zahájil 
v 10:38 hodin primátor hl. m. Prahy.  

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

7.  náměstek primátora Hlubuček  
 
ke změně stanov společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

TISK R-39594  Doba projednávání:  10:38 – 10:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Válek, MBA – předseda představenstva Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. prostřednictvím videokonference  
Ing.  Hejma, předseda dozorčí rady Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Prokop, člen dozorčí rady Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3192 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:39 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražské služby, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 10:40 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.  
 
 
 

8.  náměstek primátora Hlubuček  
 
ke změně stanov společnosti Pražské služby, a.s. 
 

TISK R-39019  Doba projednávání:  10:40 – 10:41 

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

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3193 

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

 Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil primátor hl. m. 
Prahy v 10:41 hodin. 
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9.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě č. INO/54/11/010585/2016 uzavřené mezi hl.m. 
Prahou a konsorciem "Pražské odpady 2016 - 2025" 
 

TISK R-41759 Doba projednávání:  10:42 – 10:43 

PŘIZVANÍ: Ing. Cibulková – OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3194 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k podání žádosti o podporu z výzvy č. 12/2021 Ministerstva životního prostředí 
"Národního programu Životní prostředí" 
 
TISK R-42694 Doba projednávání:  10:44 – 10:45 

PŘIZVANÍ: Ing. Cibulková – OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3195 

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

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zahájil v 10:46 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.  
 

11.  náměstek primátora Scheinherr  
 
ke změně stanov společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
TISK R-41487  Doba projednávání:  10:46 – 10:49 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Witowski, předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost, prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3196 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr a požádal o úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění 
nového bodu ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá náměstkovi primátora Scheinherrovi 
zajistit zpracování a předložit Radě hl. m. Prahy v působnosti valné hromady společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost k projednání návrh na změnu ustanovení 
čl. 9.1 písm. q) stanov společnosti s cílem snížení limitu pro v něm vymezené majetkové 
dispozice“, Termín: 28. 2. 2022.  
 Radní Kordová Marvanová požádala o úpravu textace v rámci přílohy č. 1 
k návrhu usnesení (STANOVY), článek 9, odst. 1, písm. r), na což reagoval náměstek 
primátora Scheinherr s tím, že toto je již upraveno dle předchozí dohody.  
 Radní Zábranský upozornil, že výše navržené znění doplnění bodu do návrhu 
usnesení již není v působnosti valné hromady, na což reagoval náměstek primátora 
Scheinherr s tím, že výše uvedené doplnění návrhu usnesení bude zapracováno v rámci 
jiného materiálu zařazeného na dnešním jednání Rady HMP a s tím, že předložený 
materiál upravován nebude a bude hlasován v původním znění.  
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 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:49 hodin. 
 
 
 
 

 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
zahájil v 10:50 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.  
 

12.  náměstek primátora Scheinherr  

 
ke změně stanov společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 

TISK R-42066  Doba projednávání:  10:50 – 10:51 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
PhDr. Hájek – místopředseda představenstva Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3197 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:51 hodin. 
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13.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Detekce 
vozidel s nadměrnými emisemi částic" 
 

TISK R-42359 Doba projednávání:  10:52 – 10:53 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3198 

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

14.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 
40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, ETAPA 0001 Stavební objekt; dokončení stavby“ 
 

TISK R-42722 Doba projednávání:  10:54 – 10:55 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3199 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 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 10:56 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.  
 
 
 

15.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke změně stanov společnosti Výstaviště Praha, a.s. 
 

TISK R-39020  Doba projednávání:  10:56 – 10:57 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3200 

  
  
 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 primátor hl. m. 
Prahy v 10:57 hodin. 
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16.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok 
2022 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy 
na roky 2023 a 2024 
 
TISK R-42613 Doba projednávání:  10:58 – 10:59 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3201 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

17.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu Pravidel pro poskytování dotací z investiční rezervy pro městské části hl.m. 
Prahy v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (v kap. 10) na rok 2022 
 

TISK R-42758 Doba projednávání:  11:00 – 11:01 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3202 

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



15 
 

 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zahájil 
v 11:02 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.  
 

18.  radní Chabr  
 
ke změně stanov společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
TISK R-39211  Doba projednávání:  11:02 – 11:03 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Kubíček, předseda dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3203 

  
  
 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 
primátor hl. m. Prahy v 11:03 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., zahájil v 11:04 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.  
 
 
 

19.  radní Chabr  

 
ke změně stanov společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

TISK R-41490  Doba projednávání:  11:04 – 11:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
F. Veselý, předseda představenstva TRADE CENTRE PRAHA, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
Mgr. Kubíček, předseda dozorčí rady TRADE CENTRE PRAHA, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3204 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. zakončil primátor 
hl. m. Prahy v 11:05 hodin. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zahájil v 11:06 
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.  
 
 

20.  radní Chabr  
 
ke změně stanov společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
 

TISK R-42568  Doba projednávání:  11:06 – 11:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
prof. Ing. Mgr. M. Dlouhý, Dr., MSc., předseda představenstva Pražská 
plynárenská Holding, a.s. prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3205 

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

 Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. zakončil 
primátor hl. m. Prahy v 11:07 hodin. 
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21.  radní Chabr 
 
k převodu akcií společností Pražská energetika, a.s. a Pražská energetika Holding, a.s. v 
plném rozsahu v rámci koncernového holdingu EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
 

TISK R-42273 Doba projednávání:  11:08 – 11:10 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
radní Chabr.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na existenci právní analýzy, na 
který odpovídal radní Chabr. 
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila ke zmíněné advokátní kanceláři. 
 Na výzvu předkladatele, JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP konstatoval, 
že předložený materiál s LEG MHMP nebyl projednán.  
 Předkladatel – radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu na závěr projednání za účelem jeho doprojednání s LEG MHMP.  
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 
 
 

22.  radní Chabr 
 
k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
 
TISK R-34570 Doba projednávání:  11:11 – 11:12 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3206 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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23.  radní Chabr 
 
k návrhu nařízení, kterým se vydává tržní řád 
 
TISK R-42633 Doba projednávání:  11:13 – 11:50 

PŘIZVANÍ: JUDr. Staňková – ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3207 

  
 Předložený materiál uvedl podrobněji předkladatel – radní Chabr a po 
poradě s radní Třeštíkovou, navrhl doplnit dvě nová tržní místa do přílohy č. 1 k návrhu 
usnesení (NÁVRH NAŘÍZENÍ), a to první tržní místo je občerstvení v Praze 1 na 
Smetanově nábřeží s dobou provozu - do doby plánované rekonstrukce čapadla; druhé 
tržní místo je občerstvení v Praze 6 na Dlabačově, tramvajová smyčka Dlabačov s dobou 
provozu - celoročně. 
 Radní Zábranský přednesl svůj pozměňovací návrh ve smyslu úpravy přílohy 
č. 1 k návrhu usnesení (NÁVRH NAŘÍZENÍ, v rámci SEZNAMU tržnic, tržišť, tržních míst 
atd.) pod pořadovými čísly, které řeší dvě trasy pro pojízdné poskytování služeb na 
území MČ Praha 1 a MČ Praha 7, týkající se kočárů s koňmi, tak, že doba provozu služby 
bude platit do 31. 12. 2022, a tento svůj návrh zdůvodnil.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP vznesl dotaz týkající se lodní přepravy, na který odpovídal 
radní Chabr. 
 Radní Chabr dále upozornil na přílohu č. 1 k návrhu usnesení (NÁVRH 
NAŘÍZENÍ), a to znění § 11 Účinnost: „Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 
2022“. Nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2022 by nesplňovalo dosud platnou podmínku 
časového odstupu mezi vyhlášením předpisu a jeho účinností. 
 Následovala diskuse, v rámci které vystoupili: náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr, JUDr. Pospíšil – předseda Výboru pro evropské 
záležitosti ZHMP, radní Zábranský, radní Chabr, radní Třeštíková, náměstek primátora 
Vyhnánek, primátor hl. m. Prahy, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, 
radní Johnová. 
 Radní Chabr požádal, aby přednesené návrhy úprav materiálu byly hlasovány 
samostatně, s čímž ostatní členové Rady HMP souhlasili.  
 JUDr. Staňková – ZIO MHMP se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu radního 
Zábranského s tím, že v této souvislosti by bylo vhodné upravit v rámci předmětného 
SEZNAMU i pořadová čísla týkající se míst pro nabídku služby – kočáry s koňmi tak, aby 
doba provozu byla taktéž do 31. 12. 2022, s čímž radní Zábranský souhlasil a v tomto 
ohledu upravil svůj pozměňovací návrh. 
 Radní Chabr zrekapituloval všechny pozměňovací návrhy k předloženému 
materiálu, o kterých se bude následně samostatně hlasovat v pořadí, jak byly 
předneseny.  
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 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu předkladatele 
– radního Chabra týkající se doplnění nového tržního místa = občerstvení na Smetanově 
nábřeží v Praze 1 – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – přijato.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu předkladatele 
– radního Chabra týkající se doplnění nového tržního místa = občerstvení na Dlabačově 
v Praze 6 – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radního 
Zábranského týkající se doby provozu do 31. 12. 2022 u vybraných tras pro pojízdné 
poskytování služeb s místy pro nabídku služby - kočáry s koňmi – pro hlasovalo 8, proti 
0, zdržel se 3 – přijato.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacích návrhů schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  radní Johnová 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení dvou účastníků ze zadávacího řízení a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 41929 Domov pro seniory Krč II, etapa 
0001 - Nový pavilon, etapa 0002 - Areálová infrastruktura; příkazník" 
 
TISK R-41952 Doba projednávání:  11:51 – 11:52 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3208 

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

 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy v roce 2021 na investiční akci č. 0000000 s názvem "Vybavení pro jednotku na 
Covid - 19" příspěvkové organizaci hl.m. Prahy Městská nemocnice následné péče, úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 a zavedení nové investiční akce do centrálního 
číselníku včetně stanovení celkových nákladů investiční akce 
 

TISK R-42644 Doba projednávání:  11:53 – 11:54 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3209 

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

26.  radní Johnová 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0582 organizacím Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, AISIS, 
z. ú., Člověk v tísni, o.p.s. a Pro Dialog, z.s. 
 

TISK R-42483 Doba projednávání:  11:55 – 11:56 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3210 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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27.  radní Šimral 

 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "VOŠ a SPŠPT Podskalská, P2 - 
rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny" nově "ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu 
Pštrossova" 
 
TISK R-42461 Doba projednávání:  11:57 – 11:58 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3211 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zahájil v 11:59 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.  
 
 
 

28.  radní Třeštíková  

 
ke změně stanov společnosti Obecní dům, a.s. 
 

TISK R-39050  Doba projednávání:  11:59 – 12:00 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. V. Ježek, předseda představenstva Obecní dům, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3212 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Obecní dům, a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

 Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 12:00 hodin. 
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29.  radní Třeštíková 

 
k návrhu Memoranda mezi hlavním městem Prahou, Městskou částí Praha 5 a Švandovým 
divadlem na Smíchově, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy 
 
TISK R-42443 Doba projednávání:  12:01 – 12:02 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
D. Hrbek, ředitel Švandova divadla na Smíchově, prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3213 

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

30.  radní Třeštíková 
 
k návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provádění veřejně prospěšných činností                           
č. 62/03/007715/2020 
 

TISK R-42264 Doba projednávání:  12:03 – 12:04 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
Mgr. Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3214 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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31.  radní Zábranský 
 
ke zpracování návrhů na úpravu stanov 

TISK R-42792 Doba projednávání:  12:05 – 12:09 

PŘIZVANÍ:                                                            --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3215 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Zábranský a 
požádal o úpravu návrhu usnesení tak, že bod I.1.1. bude nahrazen textem v novém 
znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá primátorovi hl. m. Prahy, náměstkovi primátora 
Hlubučkovi, náměstkovi primátora Scheinherrovi, náměstkovi primátora Vyhnánkovi, 
radnímu Chabrovi, radní Třeštíkové předložit Radě HMP návrh na úpravu stanov 
akciových společností se 100% majetkovým podílem hl.m. Prahy týkající se oblastí 
specifikovaných v důvodové zprávě“. Dále předkladatel požádal o úpravu textace 
důvodové zprávy tak, že původní text bude nahrazen novým ve znění:                          
„Cílem je upravit stanovy městských společností minimálně v oblastech: 

• politika odměňování členů představenstva 
• účast členů představenstva a dozorčí rady při rozhodování v režimu valné hromady 

včetně včasného zasílání materiálů 
• mlčenlivost členů dozorčí rady a členů výboru pro audit 
• informování členů dozorčí rady a orgánů města ze strany představenstva 
• postavení členů dozorčí rady s cílem zlepšit jejich informovanost ze strany 

společnosti 
• podílení se na politice smart city a transparentnosti 

 Radní Adam Zábranský připravil návrh konkrétních ustanovení, která už byla částečně 
koaličně projednána. Předpokládají se další jednání a finální koaliční dohoda nad 
ustanoveními, která se následně pro zachování jednotného přístupu promítnou do stanov 
všech společností se 100% majetkovým podílem hl. m. Prahy“ s tím, že přílohy k důvodové 
zprávě budou odstraněny. 
 Radní Chabr požádal, aby v rámci nového znění bodu I.1.1. návrhu usnesení 
byl uveden termín 28. 2. 2022, s čímž předkladatel – radní Zábranský souhlasil.  
 Náměstek primátora Scheinherr navrhl, na základě předchozí dohody, 
úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu, ve znění: „Rada hl. m. Prahy 
ukládá náměstkovi primátora Scheinherrovi zajistit zpracování a předložit na jednání 
valné hromady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, návrh na 
změnu ustanovení čl. 9.1 písm. q) stanov společnosti s cílem snížení limitu pro v něm 
vymezené majetkové dispozice“, Termín: 28. 2. 2022, s čímž předkladatel – radní 
Zábranský souhlasil.  
 Předkladatel – radní Zábranský závěrem zrekapituloval výše uvedené úpravy 
předloženého materiálu.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že následující dva materiály bude předkládat        
JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pověřený řízením Sekce průřezových 
činností, který na dnešním jednání Rady HMP zastupuje nepřítomného ředitele MHMP 
Ing. Kubelku, Ph.D. 
 

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

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Upgrade telefonního 
systému MITEL" 
 

TISK R-41983 Doba projednávání:  12:10 – 12:11 

PŘIZVANÍ:                                                            Ing. Stránský – pověřený řízením SLU 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3216 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pověřený řízením Sekce průřezových 
činností.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

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

 
k návrhu na vypořádání smluvních vztahů souvisejících s objektem Řásnovka 8, Praha 1 

TISK R-41742 Doba projednávání:  12:12 – 12:25 
PŘIZVANÍ:                                                            Ing. Stránský – pověřený řízením SLU 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3217 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
JUDr. Havel, Ph.D. – zástupce ředitele MHMP pověřený řízením Sekce průřezových 
činností. 
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila, na což reagovali: JUDr. Havel, Ph.D. – 
zástupce ředitele MHMP pověřený řízením Sekce průřezových činností, Mgr. J. Čižinský – 
starosta MČ Praha 7, náměstek primátora Vyhnánek, náměstek primátora Scheinherr,    
I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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21.  radní Chabr 

 
k převodu akcií společností Pražská energetika, a.s. a Pražská energetika Holding, a.s. v 
plném rozsahu v rámci koncernového holdingu EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
 

TISK R-42273 Doba projednávání:  12:26 – 12:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN 

 
Radní Chabr jako předkladatel uvedl, že opět přerušuje projednávání 

předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho doprojednání 
s LEG MHMP, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP, JUDr. Havel, Ph.D. – 
ředitel LEG MHMP.  

PŘERUŠENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-42793 Doba projednávání:  12:28 – 12:29 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3218 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 35 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 93 schváleného programu 
(12:30 – 12:31) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11) 
 
 
1. k návrhu na snížení rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a zvýšení 
kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, v 
kap. 01 - Rozvoj obce 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42539 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3219 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 01 - rozvoj obce a v kap. 09 - vnitřní 
správa a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy a zavedení nové investiční akce 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42255 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3220 
 
3. k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 346/133 v k.ú. Kolovraty, obec Praha, 
oddělené a nově označované geometrickým plánem č. 1569-24/2018 ze dne 5. 4. 2018 jako 
pozemek parc. č. 346/156 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 v k.ú. Kolovraty 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-41359 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3221 
 
4. k návrhu OCP MHMP uzavřít Dodatky k uzavřeným nájemním smlouvám z důvodu 
sjednocení smluvních podmínek nájmu částí pozemku svěřeného do správy OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-42166 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3222 
 
5. 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-42364 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3223 
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6. k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na části pozemků 
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP s příspěvkovou organizací Národní 
muzeum, IČO: 00023272 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-42429 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3224 
 
7. k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce                                    
č. VYP/54/09/020631/2021, uzavřené mezi Hl. m. Prahou a Správou bytových objektů 
Praha-Modřany, příspěvkovou organizací, IČO: 00879746, kterým se mění velikost výměry 
předmětu výpůjčky 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-42543 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3225 
   
8. k realizaci projektu "Podpora při zpracování Akčního plánu PZKO 2020 + pro 
aglomeraci Praha CZ 01" 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-42344 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3226 
 
9. ke schválení Monitorovací zprávy Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. 
Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 a Zásobníku projektů pro rok 2022 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-42480 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3227 
 
10. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Hlavním městem 
Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro akci Stavba č. 0057 „Prodloužení stoky A2, 
etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, II. fáze; 
stavební práce“ 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-42477 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3228 
 
11. k návrhu na předání a převzetí práv a závazků investora mezi Městskou částí Praha 6 a 
hl.m. Prahou a úpravu rozpočtu příjmů a výdajů minulých let (tj. 2018 - 2019) 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40757 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3229 
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12. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního podniku a.s.                      
a příspěvkové organizace ROPID v kapitole 03 Doprava na rok 2021 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42655 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3230 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 03 – Doprava 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42661 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3231 
   
14. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 4. čtvrtletí 2021 na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42669 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3232 
 
15. k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace ROPID na rok 
2021 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3233 
 
16. 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-42701 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3234 
 
17. k navýšení účelových prostředků určených na provoz dopravy zdravotně postižených 
osob mikrobusy na zavolání pro rok 2021 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42702 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3235 
 
18. k návrhu na navýšení odměny a úpravu plánu realizace správy Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy a.s. v roce 2021 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42724 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3236 
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19. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP - ODO v kapitole 03 - Doprava v 
roce 2021 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-42733 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3237 
   
20. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Dolní Počernice k podání žádosti o poskytnutí 
dotace z Ministerstva obrany 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-40079 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3238 
 
21. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 v souvislosti s 
finančním vypořádáním projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě V. “ financovaného 
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42422 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3239 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42592 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3240 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 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-42666 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3241 
 
24. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční a investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní 
rozvoj v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
roce 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42680 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3242 
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25. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 5 a MČ Praha 18 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42708 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3243 
   
26. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na Státní program na podporu 
úspor energie na období 2017 - 2021 - program EFEKT určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42711 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3244 
 
27. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42721 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3245 
 
28. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 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-42727 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3246 
 
29. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42728 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3247 
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30. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 15 na úhradu nákladů za sociální 
pohřeb a poskytnutí finančních prostředků městské části hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42743 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3248 
 
31. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na 
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 a na vrácení části 
dotace za r. 2017-2018 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42695 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3249 
   
32. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na program 
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II. a zavedení nové investiční 
akce do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů akce 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42744 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3250 
 
33. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s financováním výdajů na jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42760 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3251 
 
34. ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2021 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-42204 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3252 
 
35. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2893/105 o výměře 9 m2, části 
pozemku parc. č. 2893/107 o výměře 9 m2 a části pozemku parc. č. 2893/113 díl "d" a části 
pozemku parc. č. 2893/105 díl "c" o celkové výměře 9 m2 v k.ú. Krč 

− radní Chabr 
− TISK R-39618 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3253 
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36. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2848/877 o výměře 124 m2, k.ú. 
Záběhlice 

− radní Chabr 
− TISK R-40346 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3254 
   
37. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1243/6 dle GP č. 2736-52/2020 ze 
dne 25.03.2020 oddělená a nově označená jako pozemek parc. č. 1243/38 o výměře 126 m2 
v k. ú. Hlubočepy 

− radní Chabr 
− TISK R-40488 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3255 
 
38. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 894/5 v k.ú. Bohnice se zřízením 
služebnosti inženýrské sítě 

− radní Chabr 
− TISK R-41353 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3256 
 
39. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 14        
(pozemky v k.ú. Černý Most, k.ú. Hloubětín, k.ú Hostavice) 

− radní Chabr 
− TISK R-40329 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3257 
   
40. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl,m, Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy  a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 1 
(pozemky v k.ú. Nové Město a Staré Město) a k návrhu na změnu zřizovací listiny p.o. 
Galerie hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3258 
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41. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy do správy městské části Praha 13 a Praha - Běchovice 
(stanovení závazných podmínek pro další nakládání se svěřenými nemovitostmi na území 
městských částí) 

− radní Chabr 
− TISK R-42457 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3259 
   
42. k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 1376/283 o výměře 25 m2    
v k.ú. Řeporyje 

− radní Chabr 
− TISK R-42503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3260 
 
43. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacích krytí           
č. 96/30 a 96/31, umístěných na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42542 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3261 
 
44. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí           
č. 96/27, umístěného na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42551 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3262 
 
45. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí           
č. 96/18, umístěného na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42552 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3263 
 
46. k návrhu na výmaz práva zpětné koupě, zapsaného na LV č. 2245, k.ú. Záběhlice, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42219 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3264 
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47. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-42069 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3265 
 
48. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-42112 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3266 
 
49. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a schválení výpovědí z nájemních 
smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-42327 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3267 
 
50. k návrhu na uzavření dohody o vypořádání ke kupní smlouvě se zřízením služebnosti 
stezky a cesty na úplatný převod pozemků parc. č. 2983/1, 2983/3, 2983/4, 2983/5, 
2983/6, 2983/7, 2983/9, 2983/13, 2983/14, 2983/15, 2983/16, 2983/17, 2983/18, 
2983/21, 2983/24, 2983/28, 2983/29, 2983/32, 2983/33, 2983/34, 2983/35, 2983/36, 
2983/37, 2983/38, 2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48, 2983/49, 2983/53, 2983/54, 
2983/55 o celkové výměře16.357 m2, vše k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-42440 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3268 
 
51. k návrhu na schválení výpovědí z nájmů a uzavření dohody o skončení nájmu 

− radní Chabr 
− TISK R-42408 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3269 
   
52. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0582 v souvislosti s vrácením 
nevyčerpaných prostředků od poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu "Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy na 
roky 2019 - 2022" 

− radní Johnová 
− TISK R-40396 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3270 
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53. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti ZDR MHMP a úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v kap. 0581 na rok 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42280 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3271 
 
54. k návrhu na změnu názvu investiční akce č. 0046258 z "Transportní box na suchý led" 
na "Pořízení nového EKG (ergometr)" a změnu účelu využití akce, na poskytnutí 
investičního příspěvku z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na investiční akci č. "0000000" s 
názvem "Podlahové čistící stroje" příspěvkové organizaci hl.m. Prahy Městská nemocnice 
následné péče a na zavedení investiční akce kap. 0581 - ZDR MHMP do centrálního 
číselníku akcí v roce 2021 včetně stanovení celkových nákladů akce 

− radní Johnová 
− TISK R-42413 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3272 
 
55. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních 
služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42519 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3273 
 
56. k návrhu na schválení navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci hl.m. 
Prahy Správa pražských hřbitovů z fondu finančního vypořádání a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3274 
 
57. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím vratek neinvestičních 
účelových dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy v roce 2020 

− radní Johnová 
− TISK R-42656 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3275 
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58. k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na investiční akci č. 0000000 s názvem "GINIS Express SQL" příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis a zavedení nové investiční akce do centrálního 
číselníku včetně stanovení celkových nákladů akce 

− radní Johnová 
− TISK R-42522 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3276 
 
59. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2226 ze dne 13.9.2021 k návrhu přípravy a vyhlášení 
architektonicko-urbanistické otevřené projektové soutěže k pietní úpravě národní kulturní 
památky "Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených 
politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje" 

− radní Johnová 
− TISK R-42547 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3277 
 
60. k návrhu na poskytnutí osobních ochranných prostředků příspěvkovým organizacím 
zřizovaným hl.m. Prahou formou svěření, obecně prospěšné společnosti a společnosti s 
ručením omezeným formou darování 

− radní Johnová 
− TISK R-42647 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3278 
 
61. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42648 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3279 
 
62. 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-42670 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3280 
 
63. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkových organizací hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu 
v kap. 0582 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42689 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3281 
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64. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních 
služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 1016 a 0582 v roce 2021 

− radní Johnová  
− TISK R-42697 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3282 
 
65. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 z důvodu vrácení části dotace řídícímu 
orgánu Operačního programu Zaměstnanost 

− radní Johnová 
− TISK R-42718 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3283 
 
66. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0582 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42704 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3284 
 
67. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-42713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3285 
 
68. k návrhu na převod zůstatků finančních prostředků z ukončených investičních akcí ve 
výši 1.093.400,00 Kč na novou investiční akci č. "0000000" s názvem "Terénní úpravy pro 
test. centrum a laboratoř" příspěvkové organizaci hl.m. Prahy Městská nemocnice následné 
péče, na zavedení investiční akce kap. 0581 - ZDR MHMP do centrálního číselníku akcí v 
roce 2021 včetně stanovení celkových nákladů akce a úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2021 

− radní Johnová  
− TISK R-42640 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3286 
 
69. k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou projektovou dokumentaci na 
realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-39598 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3287 
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70. k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou projektovou dokumentaci na 
realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 

− radní Šimral  
− TISK R-42507 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3288 
 
71. k návrhu odpovědi na stížnost na Střední průmyslovou školu sdělovací techniky, Praha 
1, Panská 856/3 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy 

− radní Šimral  
− TISK R-42578 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3289 
 
72. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2021 a k návrhu na úpravu odpisového plánu 
hmotného a nehmotného majetku příspěvkové organizace v kap. 0416 na rok 2021 

− radní Šimral  
− TISK R-42636 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3290 
 
73. k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 v kap. 0416 na základě        
"Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti    
R 44 - 99 k 30.11.2021" 

− radní Šimral  
− TISK R-42654 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3291 
 
74. k personálním změnám v Komisi Rady hl. m. Prahy pro sport, Komisi Rady hl. m. Prahy 
pro školství, Komisi Rady hl. m. Prahy pro mimoškolní vzdělávání a výchovu a Komisi Rady 
hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu 

− radní Šimral  
− TISK R-42662 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3292 
 
75. k návrhu na úpravu odpisového plánu hmotného a nehmotného majetku příspěvkové 
organizace v kap. 0416 na rok 2021 

− radní Šimral  
− TISK R-42671 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3293 
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76. k návrhu na přerušení provozu mateřské školy v příspěvkové organizaci Střední škola a 
Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Krč, Vídeňská 756/28 

− radní Šimral  
− TISK R-42687 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3294 
 
77. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral  
− TISK R-42068 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3295 
 
78. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

− radní Šimral  
− TISK R-42692 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3296 
 
79. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program "Podpora okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1.9.2021 - 31.12.2021" 

− radní Šimral  
− TISK R-42741 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3297 
 
80. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na rok 2021 školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

− radní Šimral  
− TISK R-42737 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3298 
   
81. k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu a limitu počtu zaměstnanců na rok 2021 v kap. 
0416 

− radní Šimral  
− TISK R-42707 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3299 
 
82. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 0416 

− radní Šimral  
− TISK R-42731 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3300 
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83. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkové organizace 
zřizované hlavním městem Prahou v roce 2021 

− radní Šimral  
− TISK R-42788 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3301 
   
84. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Divadlo Na zábradlí v 
roce 2021 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42676 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3302 
 
85. k návrhu na schválení dohod o narovnání mezi NT TRADE COMPANY, spol. s r.o. a 
hlavním městem Prahou 

− radní Třeštíková 
− TISK R-42616 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3303 
   
86. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský  
− TISK R-42590 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3304 
 
87. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42705 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3305 
 
88. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42709 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3306 
 
89. k návrhu na pronájem bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42716 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3307 
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90. k návrhu na schválení výjimky z Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby 
podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev pro pronájem bytu 
zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-42589 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3308 
   
91. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 08 Hospodářství - OBF MHMP v roce 2021 a limitu 
prostředků na platy u projektu EU - MHMP - sociální bydlení 

− radní Zábranský 
− TISK R-42763 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3309 
 
92. k návrhu na úpravu rozpočtu SLU MHMP a INV MHMP na rok 2021 v kap. 09 - Vnitřní 
správa 

− ředitel MHMP  
− TISK R-42659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3310 
 
93. k návrhu na rozpracování usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 12. 
2021 

− ředitel MHMP  
− TISK R-42757 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3311 
 
 
 
 
 
Bod č. 36 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:32-12:33 
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. 
 
 

-  
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K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Vyhodnocení souladu servisního zajištění, stávajících procesů a dokumentace ochrany 
osobních údajů Městského kamerového systému hl. m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-42736 

 
k postupu jednání k návrhu smlouvy mezi příspěvkovou organizací ROPID a Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost o poskytování služeb v oblasti Multikanálového 
odbavovacího systému a úplatě za tyto služby 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-42673 
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41. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:34 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 3187 až č. 3311 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: 27. 12. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


