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Zápis 
 

ze 43. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 14. prosince 2020 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:  radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová na úvod jednání  

radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr na část jednání  
Ověřovatelé: náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  

radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 43. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 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 
(10:07 – 10:26) 
 
Schválení zápisu ze 41. jednání Rady HMP ze dne 30. 11. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová) 
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

- radní Třeštíková  
- TISK R-38805 
- zařazeno jako bod č. 15 

 
Radní Třeštíková požádala, aby v případě dozařazení materiálu R-38805, byl tento 
předřazen na začátek projednání Rady HMP.  
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38805 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato. Primátor hl. m. Prahy 
uvedl, že materiál radní Třeštíkové bude zařazen za body primátora hl. m. Prahy.  
 



2 
 

k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-38992 
- zařazeno jako bod č. 44 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-38989 
- zařazeno jako bod č. 45 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-38992               
a R-38989 do projednání Rady HMP a přeřazení materiálu R-38951 - pro hlasovalo 11 – 
přijato.  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Projektová 
dokumentace - Obnova parku na Vítkově I. etapa" 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-38686 
- zařazeno jako bod č. 48 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38686 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 
Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 – Bezpečnost 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-38838 
- zařazeno jako bod č. 47 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38838 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 6, proti 1, zdržel se 3, nehlasoval 1 – přijato. 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů a kapitálových výdajů investičních akcí v 
roce 2020 v kap. 03 – Doprava 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-38033 
- zařazeno jako bod č. 49 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38033 do 
projednání Rady HMP a materiálu R-38909 do operativního rozhodování Rady HMP - 
pro hlasovalo 11 – přijato.  
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k revokaci usnesení Rady HMP č. 2753 ze dne 7. 12. 2020 k návrhu na schválení úplatného 
převodu části pozemku parc. č. 1360/1 o výměře 453 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12. 
12. 2019 oddělený a nově označený pozemek parc. č. 1360/1 v k.ú. Chodov) a části 
pozemku parc. č. 1360/6 o výměře 626 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12. 12. 2019 
oddělený a nově označený pozemek parc. č. 1360/6 v k.ú. Chodov), vše v katastrálním 
území Chodov, obec Praha 

- radní Chabr 
- TISK R-38995 
- zařazeno jako bod č. 4 

 
k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Chodov (P+R Opatov) 

- radní Chabr 
- TISK R-34337 
- zařazeno jako bod č. 5 

 
Radní Chabr požádal, aby v případě dozařazení materiálů R-38995 a R-34337, byly tyto 
předřazeny na začátek projednání Rady HMP.  
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-38995               
a R-34337 - pro hlasovalo 11 – přijato. Primátor hl. m. Prahy uvedl, že materiály radního 
Chabra budou zařazeny před body primátora hl. m.  Prahy. 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
ke zrušení přiznávání podílu na zisku členům představenstev obchodních společností se 
100% majetkovou účastí hl.m. Prahy 

- radní Zábranský  
- TISK R-38214 

 
k návrhu Memoranda o koordinovaném rozvoji území Palmovky 

- I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-38368 

 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
  
k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

- radní Zábranský  
- TISK R-38903 
- zařazeno jako bod č. 65 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38903 do 
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 153/39 v 
katastrálním území Nedvězí u Říčan za účelem umístění mostního objektu R 031 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-38909 
- zařazeno jako bod č. 64 
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Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Chabry na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-38951 
- zařazeno jako bod č. 46 

 
 
Informace dodatečně zařazená na jednání Rady HMP  
 

Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských finančních prostředků v období 
2021+ pro HMP a dalších možnostech doposud zahájených, probíhajících a ukončených 
jednání, ve kterých se pan primátor pokusil zajistit finanční prostředky mimo rozpočet 
HMP 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-39013 

 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení informačního materiálu     
R-39013 na dnešní jednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.  
 
 
 

 
Schválení programu 43. jednání Rady HMP  
 Program 43. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti   TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., zahájil v 10:27 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.  radní Chabr 

 
k určení auditora společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. za rok 2020 
 

TISK R-38505  Doba projednávání:  10:27 – 10:28 

PŘIZVANÍ: 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 2837 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. seznámil předkladatel – radní Chabr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. zakončil primátor 
hl. m. Prahy v 10:28 hodin. 
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3.  radní Chabr 

 
k věcnému záměru na přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád 
 

TISK R-38802 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2838 

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

4.  radní Chabr 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2753 ze dne 7. 12. 2020 k návrhu na schválení úplatného 
převodu části pozemku parc. č. 1360/1 o výměře 453 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 
12. 12. 2019 oddělený a nově označený pozemek parc. č. 1360/1 v k.ú. Chodov) a části 
pozemku parc. č. 1360/6 o výměře 626 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12. 12. 2019 
oddělený a nově označený pozemek parc. č. 1360/6 v k.ú. Chodov), vše v katastrálním 
území Chodov, obec Praha 
 

TISK R-38995 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2839 

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

 
k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Chodov (P+R Opatov) 
 

TISK R-34337 Doba projednávání:  10:33 – 10:38 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2840 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a upozornil, že 
materiál, který bude předkládán Zastupitelstvu HMP bude upraven ve smyslu doplnění 
argumentace do důvodové zprávy.  
 Náměstek primátora Scheinherr se vyjádřil k materiálu.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP okomentoval předložený materiál.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Operátor ICT, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 10:39 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.  primátor hl. m. Prahy  

 
k personální změně v dozorčí radě společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

TISK R-38663  Doba projednávání:  10:39 – 10:41 
PŘIZVANÍ: M. Fišer – předseda představenstva 
Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2841 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Operátor ICT, a.s. seznámil předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 10:41 hodin. 
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7.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Technologická servisní podpora infrastrukturních prvků“ 
 

TISK R-38575 Doba projednávání:  10:42 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel INI MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2842 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k předloženému materiálu, na což 
reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

8.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Integrace 
systémů spisových služeb s centrálním systémem pro zaručené elektronické podpisy a 
pečetě“ 
 
TISK R-38264 Doba projednávání:  10:45 – 10:46 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2843 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  primátor hl. m. Prahy  
 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Rámcová 
dohoda na zpracovatele funkčních zadání, systémového integrátora, quality assurance 
pro integraci dalších IS na IP“ 
 

TISK R-38382 Doba projednávání:  10:47 – 10:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2844 

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

10.  primátor hl. m. Prahy  
 
k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky „Centrální 
Systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace 
do IS MHMP, MČ a městských organizací“ 
 

TISK R-38262 Doba projednávání:  10:49 – 10:50 

PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2845 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 



11 
 

 
 

11.  primátor hl. m. Prahy 
 
k předložení smluv o převodu správy majetku, darovacích smluv, dílčího příkazu a 
objednávky za účelem deinstalace, přesunu a instalace/předání k uskladnění chytrých 
laviček 
 

TISK R-38271 Doba projednávání:  10:51 – 10:52 
PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
M. Fišer – předseda představenstva Operátor ICT, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2846 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

12.  primátor hl. m. Prahy  

 
k realizaci usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 16. 12. 2019 a uzavření Smlouvy o zajištění 
provozuschopnosti Městského kamerového systému hlavního města Prahy se společností 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
TISK R-38831 Doba projednávání:  10:53 – 11:08 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel INI MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

PŘERUŠENO 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP se vyjádřil k internímu připomínkovému 
řízení materiálu, na což reagovali: primátor hl. m. Prahy, T. Jílek – předseda 
představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s., Mgr. Károly – ředitel INI MHMP. 
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP navrhl doplnění důvodové zprávy materiálu 
ve smyslu přednesené připomínky týkající se průzkumu trhu.   
 Náměstek primátora Hlubuček navrhl úpravu návrhu usnesení, resp. 
doplnění bodu III. návrhu usnesení v následujícím znění – ………..„s tím, že případný návrh 
na změnu či ukončení smlouvy uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení před uplynutím doby 
jejího trvání, musí být předem schválen Radou HMP“. Primátor hl. m. Prahy nesouhlasil 
s takto navrženou úpravou návrhu usnesení.  
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 Primátor hl. m. Prahy přerušil pro tuto chvíli projednávání předloženého 
materiálu za účelem další diskuse.  
 Závěrem se vyjádřili T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. 
Prahy, a.s., Mgr. Károly – ředitel INI MHMP.  
 PŘERUŠENO  
 
 

13.  primátor hl. m. Prahy  
 
k záměru odboru evropských fondů MHMP na realizaci veřejné zakázky „Evaluace aktivit 
v rámci PO3 se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení“ 
 

TISK R-38299 Doba projednávání:  11:09 – 11:10 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2847 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

14.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu na termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy 
na rok 2021 
 

TISK R-38900 Doba projednávání:  11:11 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2848 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k navrženým termínům zasedání ZHMP, na což 
reagovali primátor hl. m. Prahy, JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – 
Spojené síly pro Prahu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Třeštíková   
 
k výsledku výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 
 

TISK R-38805 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0                                                          
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2849 

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

16.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
ke způsobu zastupování zájmů hl. m. Prahy při rozvoji lokality nádraží Smíchov a 
navazujících území 
 
TISK R-38303 Doba projednávání:  11:16 – 11:17 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2850 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
ke schválení principů projektu Spolkového dostupného bydlení v hl. m. Praze 
 
TISK R-38911 Doba projednávání:  11:18 – 11:24 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2851 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP se vyjádřil k předloženému materiálu, na což 
reagoval předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

18.  náměstek primátora Hlubuček, I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci 
stavby vodního díla „Plavební komora Praha - Staré Město“ 
 

TISK R-38869 Doba projednávání:  11:25 – 11:33 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2852 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – náměstek primátora Hlaváček, 
náměstek primátora Hlubuček.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP požádal o úpravu terminologie v návrhu 
usnesení v bodě II.1. tak, aby namísto slova „odmítnuto“ bylo uvedeno slovo „zamítnuto“ 
s tím, aby tato úprava byla provedena napříč materiálem. Předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček souhlasil s takto navrženou úpravou.  
 Dále se k materiálu vyjádřili: náměstek primátora Scheinherr, radní Kordová 
Marvanová, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 



15 
 

 
 
 

19.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy o poskytování služeb č. INO/54/11/010585/2016 
uzavřené dne 19. 7. 2016 pro rok 2021 a dále k uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 
INO/54/11/010585/2016 
 
TISK R-38032 Doba projednávání:  11:34 – 11:35 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2853 

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

20.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení a ke zrušení zadávacího 
řízení veřejné zakázky s názvem "Začlenění části Výstaviště ke krajinářskému parku 
Stromovka" a k záměru realizace nového zadávacího řízení 
 
TISK R-38678 Doba projednávání:  11:36 – 11:37 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2854 

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

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 8548 
Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 stoka H2, Běchovická", 
geotechnický monitoring 
 
TISK R-38595 Doba projednávání:  11:38 – 11:39 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2855 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

22.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem "Stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa protihlukových 
opatření v ul. V Holešovičkách a okolí" 
 

TISK R-38348 Doba projednávání:  11:40 – 11:41 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2856 

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

 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu dvou podchodů u ulice 
Kbelská včetně návazných komunikací pod železniční tratí Praha Vysočany - Lysá nad 
Labem 
 
TISK R-38608 Doba projednávání:  11:42 – 11:43 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2857 

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

24.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém liniového 
řízení a provozních dopravních informací" 
 
TISK R-38880 Doba projednávání:  11:44 – 11:45 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2858 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr a 
vznesl dotaz na pořadí předloženého a následujícího materiálu při procesu jejich 
schvalování, na což odpovídal JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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25.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k uzavření příkazní smlouvy s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 

TISK R-38890 Doba projednávání:  11:46 – 11:47 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2859 

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

26.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k problematice vyhrazených jízdních pruhů pro BUS a k návrhu revokace usnesení ZHMP 
č. 21/27 ze dne 12.11.2020 
 

TISK R-38922 Doba projednávání:  11:48 – 11:57 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2860 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr a 
upozornil na již upravenou přílohu č. 1 k návrhu usnesení.  
 Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP okomentoval předložený 
materiál, na což reagoval předkladatel.  
 Mgr. Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS vznesl dotaz týkající se 
jízdných pruhů pro BUS, na který odpovídal předkladatel.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu vznesl dotaz týkající se procesu schvalování předloženého materiálu, na který 
odpovídal předkladatel.  
 Mgr. Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS dal do úvahy předkladateli 
stažení materiálu z dnešního jednání Rady HMP, na což reagoval předkladatel ve smyslu, 
že předložený materiál z dnešního jednání Rady HMP nestáhne.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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27.  náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr  

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu částí pozemků a výpůjčce objektů č. 6458015320 
na vybrané prvky "Drážní promenády" mezi Správou železnic, státní organizací a hlavním 
městem Prahou 
 
TISK R-38274 Doba projednávání:  11:58 – 11:59 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2861 

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

28.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok 
2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy 
na roky 2022 a 2023 
 

TISK R-38799 Doba projednávání:  12:00 – 12:01 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2862 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  radní Johnová  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 0582 v roce 2020 
 
TISK R-37985 Doba projednávání:  12:02 – 12:03 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2863 

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

30.  radní Johnová  

 
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování osobních nákladů v 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-37613 Doba projednávání:  12:04 – 12:05 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2864 

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

 
k návrhu na zajištění financování investičních akcí č. 45601 Sanace suterénu I. etapa a č. 
45602 Venkovní visutá terasa z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

TISK R-38592 Doba projednávání:  12:06 – 12:07 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2865 

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

32.  radní Johnová  

 
k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce s poskytovateli zdravotních služeb 
 
TISK R-38703 Doba projednávání:  12:08 – 12:09 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2866 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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33.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové 
investiční dotace z kap. 0581 Městské části Praha 14 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2020 v částce 1,424 mil Kč 
 

TISK R-37708 Doba projednávání:  12:10 – 12:11 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2867 

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

34.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí individuální jednorázové neinvestiční účelové dotace společnostem 
REHAFIT, o.p.s., Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., neposkytnutí individuální jednorázové 
neinvestiční účelové dotace společnosti Nadační fond Kapka naděje a na poskytnutí 
investiční dotace Městské části Praha 9 
 

TISK R-38759 Doba projednávání:  12:12 – 12:17 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2868 
  
 Předložený materiál uvedla podrobně předkladatelka – radní Johnová.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz týkající se dotace pro                  
MČ Praha 9, na který odpovídala předkladatelka.  
 Mgr. Portlík – místostarosta MČ Praha 9 se vyjádřil k předloženému 
materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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35.  radní Johnová  
 
k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované 
hlavním městem Prahou v roce 2020 
 

TISK R-38928 Doba projednávání:  12:18 – 12:19 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2869 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

36.  radní Kordová Marvanová 
 
ke schválení zásad projektu Dostupné družstevní bydlení v hl. m. Praze 
 
TISK R-36642 Doba projednávání:  12:20 – 12:23 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2870 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Kordová Marvanová a 
požádala o drobnou formulační úpravu v bodě I. návrhu usnesení tak, že tento bod bude 
v následujícím znění – Rada hl. m. Prahy souhlasí s realizací projektu Dostupného 
družstevního bydlení v hl. m. Praze dle zásad, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 K úpravě návrhu usnesení se krátce vyjádřil P. Zelenka – předseda Výboru 
pro bydlení ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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37.  radní Šimral  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1584 ze dne 3. 8. 2020 a usnesení Rady HMP č. 1994 ze 
dne 14. 9. 2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 
2 a k návrhu na udělení dotací a dalším administrativním procesům prostřednictvím 
projektu Specializované vouchery spolufinancovaného z Operačního programu Praha -pól 
růstu ČR, výzvy č. 2 
 

TISK R-38737 Doba projednávání:  12:24 – 12:25 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2871 

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

38.  radní Šimral  

 
k administrativní procesům projektu Specializované vouchery spolufinancovaná z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 
 
TISK R-38760 Doba projednávání:  12:26 – 12:27 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2872 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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39.  radní Šimral  
 
k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění služeb při zavedení systému hodnocení 
vzdělávacích příležitostí 
 

TISK R-38779 Doba projednávání:  12:28 – 12:31 
PŘIZVANÍ: --- 

PŘERUŠENO  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Primátor hl. m. Prahy přečetl komentář JUDr. Havla – ředitel LEG MHMP 
k internímu připomínkovému řízení materiálu, na což reagoval předkladatel.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP se vyjádřil k internímu připomínkovému 
řízení materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl předkladateli přerušení projednávání 
předloženého materiálu. Předkladatel – radní Šimral uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu za účelem jeho případné úpravy.  
 PŘERUŠENO 
 
 
 
 

40.  radní Šimral  

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 43010 VOŠ a 
SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; zhotovitel", k návrhu na zrušení budoucího 
originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku hl. m. Prahy, k návrhu 
budoucího originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě této veřejné 
zakázky a k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; předstihový záchranný 
archeologický výzkum" 
 

TISK R-38389 Doba projednávání:  12:32 – 12:33 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2873 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 



26 
 

 

41.  radní Zábranský  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu 
na poskytnutí dotace Městské části Praha 3 a Městské části Praha 22 
 

TISK R-38857 Doba projednávání:  12:34 – 12:37 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2874 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz týkající se poskytnutí dotace MČ 
Praha 22, na což reagoval předkladatel. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

42.  ředitel MHMP  

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Oprava fasád, pochozích 
ploch dvora a renovace oken NÚB" 
 
TISK R-38149 Doba projednávání:  12:38 – 12:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Šimral   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2875 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka, 
Ph.D. - ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 



27 
 

 
 

43.  ředitel MHMP  

 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb při provozování 
zařízení péče o děti zaměstnanců hlavního města Prahy č. INO/01/01/001523/2017 ze 
dne 22. 08. 2017 
 
TISK R-38360 Doba projednávání:  12:40 – 12:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Šimral   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2876 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – Ing. Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

44.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 
 
TISK R-38992 Doba projednávání:  12:42 – 12:43 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2877 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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45.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy 
 

TISK R-38989 Doba projednávání:  12:44 – 12:47 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2878 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Náměstek primátora Hlubuček vznesl dotaz týkající se finančního hlediska 
materiálu, na který odpovídal předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

46.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Dolní Chabry na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy 
 

TISK R-38951 Doba projednávání:  12:48 – 12:50 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                             
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2879 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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47.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 
Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap. 07 – Bezpečnost 
 

TISK R-38838 Doba projednávání:  12:51 – 13:05 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  3  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 6 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
NEPŘIJATO 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vyjádřil své stanovisko k materiálu 
z rozpočtového hlediska.  
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: náměstek primátora Vyhnánek, 
náměstek primátora Hlubuček, primátor hl. m. Prahy. Radní Johnová dala do úvahy 
předkladateli přerušení projednávání předloženého materiálu, na což reagoval 
předkladatel ve smyslu, že projednávání materiálu nepřeruší.  
 Navržené usnesení nebylo schváleno.  
 
 
 
 

48.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Projektová 
dokumentace - Obnova parku na Vítkově I. etapa" 
 

TISK R-38686 Doba projednávání:  13:06 – 13:07 
PŘIZVANÍ: --- 

PŘERUŠENO 
  
 Předkladatel – náměstek primátora Hlubuček uvedl, že přerušuje 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP.  
 PŘERUŠENO  
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49.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů a kapitálových výdajů investičních akcí v 
roce 2020 v kap. 03 – Doprava 
 

TISK R-38033 Doba projednávání:  13:08 – 13:09 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2880 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
Primátor hl. m. Prahy požádal Radu HMP o opětovné zařazení dnes přerušeného 
materiálu R-38831 (k realizaci usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 16. 12. 2019 a uzavření 
Smlouvy o zajištění provozuschopnosti Městského kamerového systému hlavního města 
Prahy se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s.) do projednání Rady HMP – 
pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3, nepřítomen 1 – radní Chabr – přijato.  
 

12.  primátor hl. m. Prahy 

 
k realizaci usnesení Rady HMP č. 2823 ze dne 16. 12. 2019 a uzavření Smlouvy o zajištění 
provozuschopnosti Městského kamerového systému hlavního města Prahy se společností 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
TISK R-38831 Doba projednávání:  13:10 – 13:14 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel INI MHMP 
prostřednictvím videokonference  
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Chabr   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2881 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. požádal o 
úpravu termínu splnění úkolu v návrhu usnesení v bodě IV.1.1. ve smyslu, aby termín byl 
dřívějšího data než konec roku 2020. Předkladatel – primátor hl. m. Prahy s takto 
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navrženou úpravou souhlasil a uvedl, že termín v bodě IV.1.1. návrhu usnesení bude      
21. 12. 2020. 
 Náměstek primátora Hlubuček uvedl, že netrvá na svém pozměňovacím 
návrhu.  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že materiál bude hlasován v předloženém 
znění.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

13:15 – 13:20 
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k dnes schválenému materiálu R-38880 (k záměru 
odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém liniového řízení a 
provozních dopravních informací") týkající se přílohy č. 1 k usnesení. Na tento dotaz 
reagovala Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP. Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu 
přílohy č. 1 k usnesení (Záměr veřejné zakázky) tak, aby v části Způsob hodnocení byl 
uveden text – Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Dále primátor 
hl. m. Prahy požádal o úpravu usnesení tak, aby byl doplněn nový bod ve znění: Rada hl. 
m. Prahy konstatuje, že části „kritéria hodnocení“ a „požadavky na prokázání způsobilosti 
a kvalifikace“, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, nejsou určeny ke zveřejnění do doby 
zahájení zadávacího řízení. Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o výše uvedených 
úpravách v materiálu R-38880 – pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Chabr, radní 
Třeštíková – přijato.  

 
 
 
 
 
 
 

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

TISK R-39008 Doba projednávání:  13:21 – 13:22 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr     
                                                                                      radní Třeštíková    
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2882 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 51 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 65 schváleného programu 
(13:23 – 13:24) 
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, nepřítomen 2 – radní Chabr, radní Třeštíková) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu za účelem financování projektu Řízení ITI PMO III v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-38711 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2883 
 
2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2681 ze dne 30.11.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy 
za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-38936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2884 
 
3. k opatření souvisejícímu s prominutím části nájemného společnosti Kavárna Maluj s.r.o. 
usnesením Rady HMP č. 1895 ze dne 31. 8. 2020 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2885 
 
4. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v 
roce 2020 p.o. Botanická zahrada hl.m. Prahy a p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38670 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2886 
 
5. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4378/6, 4452/8, 4453/3, 4561/5 a 4562/2 
v k.ú. Horní Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36753 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2887 
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6. k návrhu na zvýšení celkových nákladů investiční akce p. o. Lesy hl.m. Prahy 
 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38834 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2888 
 
7. k návrhu na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 
MČ Praha - Dolní Měcholupy, na koupi nebytových prostor za účelem zřízení nové služebny 
Městské policie hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38824 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2889 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 – 
Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-38832 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2890 
 
9. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-38337 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2891 
 
10. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 
Doprava 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-38875 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2892 
 
11. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 5, Praha 10 a Praha 
12 na úhradu nákladů za sociální pohřby 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38811 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2893 
 
12. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 3 do rozpočtu hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38626 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2894 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 4 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38820 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2895 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
poskytnutím dotace na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií 
Covid 19 (Program podpory E) určené příspěvkovým organizacím krajů a obcí, obcím a 
městským částem hlavního města Prahy a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38849 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2896 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na 
krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID 19 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38850 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2897 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38866 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2898 
 
17. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k 
navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38884 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2899 
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18. k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy obdržených 
jako výnos z daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období od 1.6.2020 do 
30.11.2020 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38913 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2900 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38876 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2901 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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 12 a MČ Praha – Čakovice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-38887 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2902 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté 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-38777 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2903 
 
22. 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, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 14 a Praha Dolní Chabry (pozemky v k.ú. Kyje a k.ú. Dolní Chabry) 

 radní Chabr 
 TISK R-38381 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2904 
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23. 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 4 
(Park Jezerka v k.ú. Michle, Nusle a pozemky v k.ú. Záběhlice) 

 radní Chabr 
 TISK R-38463 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2905 
 
24. 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, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha - Troja (pozemky v k.ú. Troja) 

 radní Chabr 
 TISK R-38514 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2906 
   
25. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jana Keplera, 
Praha 6, Parléřova 2 a 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemek v k.ú. Hradčany) 

 radní Chabr 
 TISK R-38221 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2907 
 
26. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1588/1 o výměře 2610 m2 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-38423 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2908 
 
27. k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k. 
ú. Řepy z vlastnictví právnické osoby a spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-38699 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2909 
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28. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 2773 o výměře 148 m2 v k.ú. 
Chodov 

 radní Chabr 
 TISK R-37782 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2910 
 
29. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2513/309, parc. č. 2513/311, parc. č. 
2513/312 a id. 1/2 pozemku parc. č. 2513/314, k.ú. Dejvice 

 radní Chabr 
 TISK R-38224 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2911 
 
30. k návrhu na zrušení usnesení Rady hl.m. Prahy č. 608 ze dne 30.3.2020 a k návrhu na 
úplatný převod části pozemku parc. č. 585/194 v k.ú. Bohnice 

 radní Chabr 
 TISK R-38561 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2912 
   
31. k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 7/5 v k.ú. Hodkovičky, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-38572 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2913 
 
32. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1409/7 v k.ú. Běchovice 

 radní Chabr 
 TISK R-38617 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2914 
 
33. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. na pozemku 
ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Strašnice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-38709 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2915 
 
 
34. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. na pozemku 
ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-38731 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2916 
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35. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 4026/4 a části pozemku parc. 
č. 4026/2 v k.ú. Libeň se Správou železnic, státní organizace 

 radní Chabr 
 TISK R-38347 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2917 
   
36. k návrhu na zajištění provozování halových garáží situovaných pod objekty č.p. 628 a 
629 ul. Limuzská, Praha 10, č.p. 2579 ul. Běhounkova, Praha 13 a č.p. 3427 ul. Jordana 
Jovkova, Praha 12 

 radní Chabr 
 TISK R-38571 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2918 
 
37. k návrhu na schválení nájemních smluv, dodatku k nájemní smlouvě a smluv o výpůjčce 

 radní Chabr 
 TISK R-36957 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2919 
 
38. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Chabr 
 TISK R-38047 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2920 
   
39. k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Troja ve vlastnictví právnické osoby za pozemky v 
k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na zřízení služebností 

 radní Chabr 
 TISK R-38774 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2921 
 
40. k návrhu směny pozemků v k.ú. Vysočany mezi hl.m. Prahou a Bytovým družstvem 
Krocínka 

 radní Chabr 
 TISK R-38485 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2922 
   
41. k návrhu na revokaci přílohy č. 2 usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1228 ze dne 15.6.2020 a 
k návrhu na schválení Smlouvy mezi zakladateli a Partnerské smlouvy mezi Univerzitou 
Karlovou a hlavním městem Prahou 

 radní Chabr 
 TISK R-38768 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2923 
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42. k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám mezi hl. m. Prahou a společností TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. 

 radní Chabr 
 TISK R-38865 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2924 
 
43. k převzetí hromadné akcie č. 2 společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 radní Chabr 
 TISK R-38519 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2925 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-38726 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2926 
 
45. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Centrum služeb 
pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 05 odboru 
81 a odboru 82 v roce 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-38723 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2927 
   
46. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

 radní Šimral  
 TISK R-38721 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2928 
 
47. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 

 radní Šimral  
 TISK R-38896 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2929 
 
48. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-38861 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2930 
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49. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou, k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem 
Prahou v roce 2020, k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru školství a mládeže MHMP a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 radní Šimral  
 TISK R-38682 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2931 
 
50. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Budějovická 
680, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-38833 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2932 
 
51. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Soukromá vyšší 
odborná škola umění a reklamy, s.r.o., se sídlem Pošepného náměstí 2022/2, 148 00 Praha 
4, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-38893 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2933 
   
52. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - Střední 
škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, Praha 4, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-38346 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2934 
 
53. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 

 radní Šimral  
 TISK R-38650 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2935 
 
54. k návrhu na přiznání mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou za rok 2020 

 radní Šimral  
 TISK R-38812 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2936 
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55. k návrhu na neposkytnutí individuální investiční účelové dotace v oblasti sportu spolku 
ABC Braník fotbal, z. s. 

 radní Šimral  
 TISK R-37891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2937 
 
56. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace divadlo Minor 

 radní Třeštíková  
 TISK R-38858 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2938 
   
57. k návrhu na odpis nevypořádaných dlouhodobých pohledávek z hlavní činnosti v r. 
2020 příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze 

 radní Třeštíková  
 TISK R-38764 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2939 
 
58. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

 radní Zábranský  
 TISK R-38558 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2940 
 
59. k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-38659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2941 
   
60. k návrhu na schválení textu smlouvy o nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou a 
bytovým družstvem Bytové družstvo Vašátkova 

 radní Zábranský  
 TISK R-37397 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2942 
 
61. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v souvislosti s 
aktuálním výskytem onemocnění COVID-19 v České republice 

 ředitel MHMP  
 TISK R-38225 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2943 
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62. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 08 a kap. 09 a kapitálových výdajů 
v kap. 09 v roce 2020 

 ředitel MHMP  
 TISK R-38846 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2944 
 
63. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 18.11.2020 do 24.11.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-38822 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2945 
 
64. k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 153/39 v 
katastrálním území Nedvězí u Říčan za účelem umístění mostního objektu R 031 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-38909 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2946 
 
65. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský   
 TISK R-38903 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2947 
 
 

52.  primátor hl. m. Prahy  
 
k návrhu programu jednání 22. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 12. 2020 -         
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2836 ze dne 7. 12. 2020 
 
TISK R-38932 Doba projednávání:  13:25 – 13:40 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2948 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 JUDr. Janderová – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP uvedla, že k rukám 
náměstka primátora Hlubučka byl postoupen materiál „Petice proti plánovanému 
rozšíření Letiště Václava Havla v Praze“ a navrhla Radě HMP, aby tuto Petici projednala 
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společně s materiálem Z-8891, na což reagoval náměstek primátora Hlubuček a navrhl, 
aby tato Petice byla projednána v pevný čas.  
 K pořadí materiálů v programu ZHMP se dále vyjádřili: náměstek primátora 
Hlaváček, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, aby 
na programu ZHMP byl materiál „Petice proti plánovanému rozšíření Letiště Václava 
Havla v Praze“ zařazen na pevný čas v 17:00 hodin, poté bude následovat materiál           
Z-8891 (k návrhům na pořízení změn ÚP – 1. skupina (fáze „podnět“, vlna 31), a to 
bezprostředně po skončení bodu „Petice proti plánovanému rozšíření Letiště Václava 
Havla v Praze“.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP vznesl dotaz týkající se organizace zasedání ZHMP, na který 
reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
Bod č. 53 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:41-13:45 
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. 
 

- v rámci bodu „Různé“ náměstek primátora Scheinherr požádal o drobnou 
technickou úpravu dnes schváleného materiálu R-38274 (k návrhu na uzavření 
Smlouvy o nájmu částí pozemků a výpůjčce objektů č. 6458015320 na vybrané 
prvky "Drážní promenády" mezi Správou železnic, státní organizací a hlavním 
městem Prahou) ve smyslu, aby byl tento materiál dán na vědomí Technické 
správě komunikací hl. m. Prahy, a.s.. S touto úpravou ostatní členové Rady HMP 
souhlasili.  

 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání M. Tlustého ve věci dopravy 
na SJ Magistrále  

2. s odpovědí radního Chabra na podání F. Soukupa ve věci žádosti o snížení 
nájemného v souvislosti s platností nové vyhlášky tržního řádu pro Havelské tržiště, 
návrh na změnu Nařízení, kterým se vydává tržní řád   

 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských finančních prostředků v období 
2021+ pro HMP a dalších možnostech doposud zahájených, probíhajících a ukončených 
jednání, ve kterých se pan primátor pokusil zajistit finanční prostředky mimo rozpočet 
HMP 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39013 
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43. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:46 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2837 až č. 2948 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: 21. 12. 2020 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


