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Zápis 
 

z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 3. května 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 – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. 

Petr Hlaváček  
  na úvod jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
  na úvod jednání – radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et 

Ph.D. 
  na část jednání - radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský  
 
 
 16. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:02 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:03 – 10:13) 
 
 
Schválení zápisu z 14. jednání Rady HMP ze dne 19. 4. 2021  
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 

(pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 3 –  
I. náměstek primátora Hlaváček, radní Chabr, radní Šimral – přijato) 

  
Schválení zápisu z 15. jednání Rady HMP ze dne 26. 4. 2021  
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 

(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Chabr, radní Šimral – přijato) 

 
 
J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu požádal 
předkladatele - radního Chabra o stažení materiálu R-39995 k návrhu nařízení, kterým se 
mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, z projednání Rady HMP a jeho předložení na příštím jednání Rady HMP. 
Předkladatel - radní Chabr uvedl, že tento materiál z dnešního jednání Rady HMP 
nestáhne.  
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu požádal 
předkladatelku - radní Johnovou o stažení materiálu R-40128 z projednání Rady HMP, a 
to za účelem další diskuse. Radní Johnová vznesla dotaz na důvody žádosti o stažení 
materiálu R-40128, na což reagovali J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN 
Spojené síly pro Prahu a Ing. Růžička – předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP. 
Radní Johnová v reakci uvedla, že materiál R-40128 stahuje z dnešního jednání Rady 
HMP.  
k návrhu na schválení navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Metropolitní zdravotnický servis z fondu finančního vypořádání a k návrhu úpravy 
odpisového plánu pro rok 2021 

- radní Johnová 
- TISK R-40128 

 
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP informoval o absenci došlých podání Radě HMP s tím, že 
tento bod navrhuje vyřadit, na což reagoval primátor hl. m. Prahy tak, že bod Podání bude 
z dnešního jednání Rady HMP vypuštěn.  
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP 
 
J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu požádal 
předkladatelku - radní Třeštíkovou o přeřazení materiálu R-39513 z operativního 
rozhodování do projednání Rady HMP, s čímž předkladatelka - radní Třeštíková 
souhlasila. 
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb 
Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0662 v roce 2021 

- radní Třeštíková 
- TISK R-39513 
- zařazeno jako bod č. 24 

   
 
 
 
 
Schválení programu 16. jednání Rady HMP  
 Program 16. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11)  
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k další účasti v mezinárodním projektu STEPHANIE 
 
TISK R-40118 Doba projednávání:  10:14 – 
10:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference                

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO  956 
 

 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.   
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na nutnost aktualizovat termín 
v rámci bodu III.2.1. návrhu usnesení. Primátor hl. m. Prahy souhlasil s tím, že termín 
v rámci bodu III.2.1. bude 31. 5. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 

 

3.  primátor hl. m. Prahy 
 
k další účasti v mezinárodním projektu FINERPOL 

 
TISK R-40146 Doba projednávání:  10:16 – 
10:17 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference                

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 957 

  

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy a požádal o úpravu termínu v rámci bodu III.2.1. návrhu usnesení tak, že 
termín bude 31. 5. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2501 ze dne 25.9.2018 ke Koncepční studii ulice 
Revoluční 
 

TISK R-40164 Doba projednávání:  10:18 – 
10:24 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 958 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček  
a náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na počet nových stromů, na což reagoval 
náměstek primátora Scheinherr.  
 K materiálu se dále vyjádřili - radní Třeštíková, primátor hl. m. Prahy, 
náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček, JUDr. Pospíšil – předseda 
klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček  
 
ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Stavba č. 0100 TV Zbraslav, 
etapa 0013 Romana Blahníka, 3. část" a ke zrušení usnesení Rady HMP č. 704, ze dne 14. 
4. 2020 
 

TISK R-39840 Doba projednávání:  10:25 – 
10:26 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 959 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba  
č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - 
pravý břeh" 

 

TISK R-39356 Doba projednávání:  10:27 – 
10:32 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 960 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz na neveřejný charakter přílohy č. 
1 k návrhu usnesení. Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP reagovala s tím, že přílohu č. 1 
k návrhu usnesení není nutné vést jako neveřejnou.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se kritérií hodnocení pro zadání 
veřejné zakázky. 
 Primátor hl. m. Prahy požádal ředitele MHMP o prověření zmíněných 
skutečností ohledně kritérií hodnocení předmětné veřejné zakázky, s čímž ředitel MHMP 
souhlasil. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

7.  náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Hlubuček 

  
k návrhu dalšího postupu ve věci revitalizace horní části Václavského náměstí v souvislosti 
s umístěním tramvajové trati 
 
TISK R-39867 Doba projednávání:  10:33 – 
10:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Witowski – generální ředitel 
Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. prostřednictvím 
videokonference 
                                                                                      Mgr. Velík – Pražská vodohospodářská 
společnost, a.s. prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 961 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Scheinherr a náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění inženýrské 
činnosti při realizaci stavby včetně výkonu TDS a činností pro dokončení stavby  
pro stavbu č. 42822 „Lávka Holešovice- Karlín“ 
 

TISK R-40077 Doba projednávání:  10:35 – 
10:36 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 962 

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

9.  náměstek primátora Scheinherr, radní Třeštíková 

 
k návrhu na revokaci usnesení Rady číslo 1789 ze dne 24.8.2020 "k návrhu na revokaci 
usnesení Rady HMP č. 480 ze dne 16.3.2020 k návrhu na schválení dokumentu 
"Prostupnost a kultivace veřejného prostoru na Královské cestě a Hradebním korzu"  
a k návrhu na revokaci usnesení č. 1028 ze dne 25.5.2020 k návrhu na revokaci usnesení 
Rady HMP č. 480 ze dne 16.3.2020 k návrhu na schválení dokumentu "Prostupnost  
a kultivace veřejného prostoru na Královské cestě a Hradebním korzu" 
 

TISK R-40124 Doba projednávání:  10:37 – 
11:21 

PŘIZVANÍ:                                                                Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 963 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Scheinherr a radní Třeštíková.  
 Radní Chabr dal do úvahy předkladatelům, zda by se mohl předložený materiál 
ještě znovu projednat s Hospodářskou komorou Prahy 1.  
 Primátor hl. m. Prahy informoval ostatní členy Rady HMP o došlém dopisu od 
paní **** ********** a vyjádřil se k jeho obsahu.  
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k předloženému materiálu, na což 
reagovala radní Třeštíková.  
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 Následovala diskuse, do které se zapojili: náměstek primátora Hlubuček, 
náměstek primátora Scheinherr, náměstek primátora Vyhnánek, primátor hl. m. Prahy, 
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vyjádřil podporu předloženému 
materiálu, J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 
požádal, aby bylo do zápisu zaznamenáno jeho následující vyjádření: „Nemám k nikomu 
žádný vztah, s nikým jsem se nepotkal, ale v případě, že takhle někomu zlikvidujeme 
podnikání a ve chvíli, kdy je pravda, co říká Petr Hlubuček, tak mi to připadá jako závažná 
věc. Rozumím tomu, co říká Petr Hlubuček a zvažme tedy, říkám to za náš klub, zda tento 
bod nepřerušit, já osobně bych to navrhoval, a ještě tyto konkrétní sporné věci na nějaké 
úrovni nedoprojednat“. 
 Předkladatelka – radní Třeštíková se vyjádřila ve smyslu, že projednávání 
předloženého materiálu nepřeruší.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

10.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemní smlouvě a schválení 
výpovědi nájemní smlouvy 
  
TISK R-39847 Doba projednávání:  11:22 – 
11:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 964 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na nutnost úpravy termínu v rámci bodu II.1.1. 
návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel - náměstek primátora Vyhnánek s tím, že 
v tomto bodě bude uveden termín 31. 5. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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11.  radní Chabr, I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k pořízení taxativního soupisu lokalit legálních plakátovacích ploch pro nízkonákladovou, 
společenskou a kulturní reklamu na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-39663 Doba projednávání:  11:24 – 
11:26 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 965 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní Chabr 
a I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl doplnění termínu v rámci bodu II.2.1. návrhu 
usnesení tak, že termín bude - průběžně, s čímž předkladatelé - radní Chabr a I. náměstek 
primátora Hlaváček souhlasili. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

12.  radní Chabr 
 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává 
tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

TISK R-39995 Doba projednávání:  11:27 – 
11:40 

PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 966 
   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Náměstek primátora Hlubuček sdělil svůj pozměňovací návrh, aby do přílohy 
č. 1 k návrhu usnesení bylo doplněno nové tržní místo na území MČ Praha 1 na parc. č. 
909/1 v k.ú. Malá Strana na soukromém pozemku, který patří Tělovýchovné jednotě Sokol 
Malá Strana v ulici U Lanové dráhy 609/3.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP navrhl úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení („Příloha č. 1 k nařízení č. 
9/2011 Sb. hl. m. Prahy“) tak, aby u tržních míst pod pořadovým č. 69 v Praze 1, 
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Křížovnické nám., parc. č. 1110, došlo k vypuštění tržního místa – „ – u zídky parčíku před 
sochou“. 
 Radní Třeštíková vyjádřila souhlas s pozměňovacím návrhem náměstka 
primátora Hlubučka.  
 Předkladatel – radní Chabr se ztotožnil s pozměňovacím návrhem náměstka 
primátora Hlubučka.  
 Na pozměňovací návrh J. Wolfa reagovali radní Chabr, primátor hl. m. Prahy, 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Po předchozí diskusi předkladatel – radní Chabr uvedl, že se nakonec 
neztotožní s pozměňovacím návrhem J. Wolfa.  

 Radní Kordová Marvanová omluvila svou nepřítomnost na zbývající části 
dnešního jednání Rady HMP.  

 Primátor hl. m. Prahy závěrem konstatoval, že předložený materiál se bude 
hlasovat ve znění pozměňovacího návrhu náměstka primátora Hlubučka.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  radní Johnová 

  
k návrhu na poskytnutí vakcinačních sad praktickým lékařům na území hl. m. Prahy formou 
darování 
 
TISK R-39726 Doba projednávání:  11:41 – 11:42 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 967 

 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Johnová 
 
k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021 - 
Doplňková síť - II. 
 

TISK R-40258 Doba projednávání:  11:43 – 
11:44 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 968 

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

15.  radní Johnová 

 
k účasti vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy na realizaci projektu 
"Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli 
umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m. Praze“ 
 
TISK R-40226 Doba projednávání:  11:45 – 
11:48 

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

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 969 
 

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Radní Zábranský se vyjádřil k materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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16.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na uzavření Dohod o ukončení obecné smlouvy č. INO/35/03/005203/2018  
a ukončení smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/03/005202/2018, k návrhům na rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace nádraží 
Bubny na Památník ticha - projektová dokumentace pro provedení stavby" a o zrušení 
veřejné zakázky s názvem „Památník ticha - zajištění činností pro výstavbu“ 
 

TISK R-39415 Doba projednávání:  11:49 – 
11:50 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 970 
 

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

17.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2021 
 

TISK R-40155 Doba projednávání:  11:51 – 
11:57 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 971 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková a navrhla přidělit částku ve výši 80.000 Kč projektu s názvem Stop Zevling 
vol.15, Žadatel: Stop Zevling foundation, z.s., Hloubětínská 5/28, 198 00 Praha 9, IČO: 
05521092, a tudíž přeřadit tento projekt z přílohy č. 3 k návrhu usnesení (vyřazené a 
nepodpořené žádosti) do přílohy č. 1 k návrhu usnesení (poskytnutí finančních 
prostředků formou dotace). 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno. 
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18.  radní Třeštíková 
 
k zastoupení hl. m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO, konané 6. května 2021 
 

TISK R-40278 Doba projednávání:  11:58 – 
11:59 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 972 
 

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

19.  radní Zábranský, radní Johnová 
 
k návrhu na ověření nástroje "Městská nájemní agentura" a na úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 
 

TISK R-39336 Doba projednávání:  12:00 – 
12:15 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 973 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili podrobně předkladatelé – 
radní Zábranský a radní Johnová.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termíny v rámci bodů 
II.3.1., II.3.2. a II.3.3. návrhu usnesení. Radní Zábranský uvedl, že u těchto bodů návrhu 
usnesení bude termín 14. 5. 2021, s čímž předkladatelka – radní Johnová souhlasila.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 
vznesl, v zastoupení nepřítomné radní Kordové Marvanové, dotaz na vypořádání 
připomínek LEG MHMP, na což reagoval JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP s tím, že všechny 
připomínky ze strany LEG MHMP byly vypořádány.  
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 Radní Chabr se rovněž dotázal na vypořádání svých připomínek, na což 
reagoval radní Zábranský tak, že potvrdil vypořádání těchto připomínek.  
 K materiálu se dále vyjádřili: radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček, 
radní Chabr, JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro 
Prahu, Mgr. J. Čižinský - předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, radní Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno. 
 
 
 
 
 

20.  radní Zábranský 

 
k publikaci informací o veřejných zakázkách městskými společnostmi 
 
TISK R-39438 Doba projednávání:  12:16 – 
12:20 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 974 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Zábranský a dal do 
úvahy radnímu Chabrovi, zda chce být spolupředkladatelem předloženého materiálu, 
k čemuž se radní Chabr nevyjádřil.  
 K předloženému materiálu se vyjádřili: náměstek primátora Scheinherr, radní 
Chabr, na což reagoval předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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21.  ředitel MHMP 

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávka kancelářské 
techniky, její instalace a servis pro MHMP" 
 

TISK R-39981 Doba projednávání:  12:21 – 
12:22 

PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 975 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

22.  ředitel MHMP 

 
ke schválení Pravidel pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích 
zřízených hlavním městem Prahou 
 
TISK R-40012 Doba projednávání:  12:23 – 
12:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 976 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP a upozornil na již 
provedené úpravy materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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23.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na ukončení smlouvy o spolupráci č. INO/18/04/000147/2021 a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. INO/18/04/000146/2021 v souvislosti  
s testováním zaměstnanců hlavního města Prahy na přítomnost onemocnění COVID-19 
 

TISK R-40316 Doba projednávání:  12:25 – 
12:26 

PŘIZVANÍ: JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 977 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 

24.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních 
služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0662 v roce 2021 
 
TISK R-39513 Doba projednávání:  12:27 – 
12:28 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 978 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Bod č. 25 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 28 schváleného programu 
(12:29 – 12:30)   
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na písařskou chybu v příloze č. 2 k důvodové 
zprávě materiálu R-40294, s názvem 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, Komisi Rady hl. m. Prahy pro školskou infrastrukturu a Komisi Rady 
hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima, kde je chybně dvakrát uvedeno jméno pana 
RNDr. Mgr. Navrátila s tím, že toto bude opraveno, s čímž předkladatel - primátor hl. m. 
Prahy souhlasil. 
 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o 
ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová – přijato) 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP  
z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-40120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 979 
 
2. 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, Komisi Rady hl. m. 
Prahy pro školskou infrastrukturu a Komisi Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a 
klima 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-40294 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 980 
 
3. k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro záměr 
umístění stavby „Prodejní stánek Občerstvení - u metra Pankrác“ na pozemku parc. č. 
3132/1 v k.ú. Nusle, Praha 4 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-40034 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 981 
 
4. k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
prodloužení doby trvání dočasné stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 674/23 v k.ú. 
Štěrboholy 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-40056 
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  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 982 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro území Letenské pláně a Letenských sadů  
pro záměr "RTT Nábřeží Edvarda Beneše" na parc. č. 2104/1, 2104/9, 2104/15 a 2196 vše 
v k.ú. Holešovice, Praha 7 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-40088 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 983 
 
6. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy se spolkem Blátivé děti, z.s., IČO: 
07123582, na dobu neurčitou, na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP 
MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-39906 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 984 
 
7. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39649 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 985 
   
 
 
8. ke spolupráci na stavebních úpravách na území MČ Praha 21 v rámci akcí BESIP 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39881 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 986 
 
9. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39807 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 987 
 
10. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 15 k podání žádosti  
na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj  
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40086 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 988 
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11. k návrhu na změnu účelu investičních dotací ponechaných MČ Praha - Suchdol k využití 
v roce 2021 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40089 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 989 
 
12. k návrhu na změnu charakteru a účelu finančních prostředků ponechaných městským 
částem k čerpání v roce 2021 a úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 990 
   
13. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků  
od MČ Praha 7 do státního rozpočtu 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-39832 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 991 
 
14. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské 
péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40163 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 992 
 
15. 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-40185 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 993 
   
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním projektu 
z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určený pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Kolovraty 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40186 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 994 
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17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti  
s financováním projektu z Norských fondů - neinvestice určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40188 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 995 
 
18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určeného na kulturní aktivity 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-40228 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 996 
 
19. k návrhu na bezúplatné nabytí privatizovaného pozemku parcelní číslo 3100/2 v k.ú. 
Libeň 

 radní Chabr 
 TISK R-40101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 997 
 
20. 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 - Libuš (pozemky 
včetně komunikační stavby a komunikační stavba v k.ú. Libuš) 

 radní Chabr 
 TISK R-39681 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 998 
 
21. k návrhu na personální změny v Komisi rady hl.m. Prahy pro plánování a financování 
sociálních služeb 

 radní Johnová 
 TISK R-40300 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 999 
   
22. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Mateřská škola speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 

 radní Šimral 
 TISK R-39952 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1000 
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23. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (domy dětí a mládeže) 

 radní Šimral 
 TISK R-40177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1001 
 
24. k revokaci usnesení Rady HMP č.734 ze dne 12.4.2021 k administrativním procesům 
projektu Specializované vouchery, výzvy č. 2 a Pražský voucher, výzva č. 4, spolufinancované 
z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a k administrativním procesům projektu 
Specializované vouchery, výzvy č. 2, spolufinancovaného z Operačního programu Praha-pól 
růstu ČR 

 radní Šimral 
 TISK R-40209 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1002 
 
25. k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-38752 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1003 
 
26. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se stávající 
nájemkyní a s bývalými nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-40072 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1004 
  
27. k návrhu na schválení pronájmu bytu zvláštního určení hl.m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-40263 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1005 
 
28. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

 ředitel MHMP 
 TISK R-40179 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1006 
 
 
 
 
 
  



21 
 

Bod č. 26 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:31 – 12:32 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. za první čtvrtletí roku 2021 na základě 
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40297 

 
Zpráva o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu 
Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců za rok 2020 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40106 
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16. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:33 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 956 až č. 1006 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: 10. 5. 2021 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
  


