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Zápis 
 

z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 19. září 2022 od 08:30 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na část jednání – primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   na část jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch.  
   Petr Hlaváček 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 31. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 08:37 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(08:38 – 08:42) 
 
Schválení zápisu z 29. jednání Rady HMP ze dne 5. 9. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9 proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Kordová Marvanová)  
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o poskytování provozních a servisních služeb Městského 
kamerového systému hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-44409 

 
Náměstek primátora Scheinherr uvedl, že po dohodě s I. náměstkem primátora 
Hlaváčkem, stahuje z dnešního jednání materiál R-45267. 
 
ke schválení Koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most 

- I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45267 
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k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci akce "Rekonstrukce ul. V Zápolí  
a ul. Pekárenská" a Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45334 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci akce "Rekonstrukce  
ul. Komořanská" a Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45347 

 
 
 

Náměstek primátora Scheinherr požádal o přeřazení materiálů R-45670 s názvem  
k záměru Pořízení nových tramvají v souvislosti s výstavbou nových tramvajových tratí  
a R-45634 s názvem k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění", na závěr dnešního projednání Rady 
HMP, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno. Materiály zařazeny jako body č. 
40 a 41 dnešního projednání Rady HMP. 

 
 
 
 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval, že nebyla Radě HMP doručena žádná 
podání a navrhl tedy vyřazení bodu s názvem „Podání“ z dnešního programu jednání Rady 
HMP, což bylo členy Rady HMP akceptováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 31. jednání Rady HMP  
 Program 31. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9 proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Kordová Marvanová) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
ke schválení dokumentu “Realizace dobíjecí infrastruktury na území hl.m. Prahy - 
porovnání variant koncese a joint venture“ včetně rozhodnutí o výběru jedné varianty, 
Dílčího příkazu a Smlouvy o dílo a úpravy rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022 
  

TISK R-42895 Doba projednávání:           08:43 – 09:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením  
                                                                                      PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      T. Jílek – předseda představenstva 
                                                                                      Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Fiala – člen představenstva    
                                                                                      Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
                                                                                      JUDr. Šandor, Ph.D. – místopředseda 
                                                                                      představenstva Operátor ICT, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Suška, MSc. – člen představenstva 
                                                                                      Operátor ICT, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Konečný – Operátor ICT, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2510 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy a upozornil na 
variantní návrh usnesení.  
 Náměstkyně primátora Plamínková se vyjádřila k projednávanému materiálu 
a navrhla přerušení projednávání materiálu za účelem vyjasnění všech detailů 
předkládaného materiálu, na což reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím,  
že předkládaný materiál již detailně diskutován byl. 
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
a primátor hl. m. Prahy uvedli doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 

I. náměstek primátora Hlaváček se připojil k jednání Rady HMP. 

 
 Náměstkyně primátora Plamínková se vyjádřila ve smyslu, že by bylo dobré, 
aby si v tomto případě řídící roli a kontrolu zachovalo hlavní město Praha, na což reagoval 
primátor hl. m. Prahy a upozornil, že přijetím projednávaného materiálu se ještě 
neschvaluje koncese, ale že se případně tato varianta bude podrobněji připravovat. 
 P. Suška, MSc. – člen představenstva Operátor ICT, a.s. a JUDr. Šandor, Ph.D. – 
místopředseda představenstva Operátor ICT, a.s. uvedli doplňující informace 
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k projednávanému materiálu a vyjádřili se k výhodnosti varianty koncese, na což reagoval 
předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch  
a zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu a navrhl přerušení 
projednávání materiálu, o kterém by mělo rozhodnout nové politické složení Rady HMP, 
na což reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy a zopakoval, že tímto materiálem se 
schvaluje, která varianta se má detailněji rozpracovat.  
 Radní Johnová vyjádřila své stanovisko k projednávanému materiálu s tím,  
že by rozhodování o tomto materiálu mělo být ještě odloženo, na což reagovali 
s doplňujícími informacemi T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního 
města Prahy, a.s., primátor hl. m. Prahy, Ing. Konečný – Operátor ICT, a.s. a P. Suška, MSc. 
– člen představenstva Operátor ICT, a.s. 
 Radní Johnová vznesla připomínky ve smyslu, že měla být provedena analýza 
dotačních příležitostí a měla probíhat jednání se státem, na což reagoval Ing. Konečný – 
Operátor ICT, a.s. s tím, že analýza dotačních příležitostí proběhla.  
 P. Suška, MSc. – člen představenstva Operátor ICT, a.s. reagoval ve smyslu,  
že varianta koncese neznamená, že hlavní město Praha přijde o kontrolu nad rozvojem 
dobíjecí infrastruktury. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ požádal o přerušení 
projednání Rady HMP na 5 minut za účelem porady klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, což bylo 
členy Rady HMP akceptováno. Primátor hl. m. Prahy přerušil projednávání materiálu          
R-42895 na dobu 5 minut.  
 
Pokračováno v projednávání  

I. náměstek primátora Hlaváček vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení 
materiálu R-45753 s názvem k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem 
Prahou a Správou železnic, státní organizací v lokalitě Vltavská v Praze 7, do dnešního 
projednání Rady HMP s tím, aby byl tento materiál zařazen jako jeho druhý bod v rámci 
projednání Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Správou železnic, státní 
organizací v lokalitě Vltavská v Praze 7, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 
0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. Zařazeno jako bod č. 9. 

 
 

Radní Chabr vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálu R-45760 
s názvem k návrhu na schválení Metodického pokynu Rady hl. m. Prahy specifikujícího 
dočasné podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hl. městem a jím zřizovaných  
či spoluvlastněných organizací, do dnešního projednání Rady HMP s tím, aby byl tento 
materiál zařazen jako jeho poslední bod v rámci projednání Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na schválení Metodického pokynu Rady hl. m. Prahy specifikujícího dočasné 
podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hl. městem a jím zřizovaných  
či spoluvlastněných organizací, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0,  
zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. Zařazeno jako bod č. 28. 

 
 Na základě předchozí diskuse předkladatel – primátor hl. m. Prahy, nechal 
hlasovat o variantě návrhu usnesení ve smyslu, že Rada HMP souhlasí s realizací koncesní 
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varianty na základě závěrů z dokumentu Realizace dobíjecí infrastruktury  
na území hl. m. Prahy – porovnání variant koncese a joint venture.  
 Navržené usnesení bylo ve variantě A schváleno. 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávka osobních 
vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl.m. Prahy v letech 2022 - 
2023" 
 
TISK R-44335 Doba projednávání:         09:16 – 09:18 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2511 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Radní Chabr vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu, na který 
reagovala Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. Prahy s tím, že požadovaná úprava je již 
zanesena v posledním odstavci důvodové zprávy k materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávka minibusů 
zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl.m. Prahy v letech 2022 - 2023" 
 

TISK R-44338 Doba projednávání:           09:19 – 09:20 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2512 

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

5.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávka užitkových 
vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl.m. Prahy v letech 2022 - 2023" 
 

TISK R-44341 Doba projednávání:  09:21 – 09:22 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2513 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Dodávka 500 ks notebooků" a ke schválení záměru odboru informatických činností 
MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávka 500 ks notebooků" 
 
TISK R-45621 Doba projednávání:           09:23 – 09:24 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2514 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

7.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek" 
 
TISK R-45487 Doba projednávání:           09:25 – 09:26 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2515 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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8.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
ke schválení návrhu Urbanistické studie s prvky regulačního plánu Nákladové nádraží 
Žižkov 
 

TISK R-43120 Doba projednávání:         09:27 – 09:29 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2516 
   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz k projednávanému materiálu, 
zda Příloha č. 1 k návrhu usnesení má být veřejná či nikoliv, na což reagoval předkladatel 
– I. náměstek primátora Hlaváček s tím, že tato příloha je veřejná. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

9.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Správou železnic, 
státní organizací v lokalitě Vltavská v Praze 7 
 

TISK R-45753 Doba projednávání:           09:30 – 09:31 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2517 

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

 
k přípravě architektonické soutěže na základní školu Nákladové nádraží Žižkov 
 

TISK R-45525 Doba projednávání:           09:32 – 09:33 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2518 

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

11.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k přípravě architektonicko-krajinářské soutěže na veřejná prostranství a lineární park  
na území Nákladového nádraží Žižkov 
 
TISK R-45522 Doba projednávání:           09:34 – 09:36 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2519 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Scheinherr navrhl úpravu v rámci bodu III.2.1. návrhu 
usnesení tak, že do tohoto bodu bude doplněn text „a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 
akciová společnost“ a nové znění bodu bude „Rada hl. m. Prahy ukládá řediteli Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy zajistit ve spolupráci s odborem ochrany prostředí MHMP, 
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 
akciová společnost přípravu zadání pro soutěž na veřejná prostranství a lineární park  
na území Nákladového nádraží Žižkov a její následné pokračování dle bodu II. tohoto 
usnesení“, s čímž překladatel – I. náměstek primátora Hlaváček, souhlasil. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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12.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke schválení návrhu Urbanisticko-dopravní studie Jarovské třídy 
 

TISK R-45449 Doba projednávání:           09:37 – 09:39 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2520 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz k projednávanému materiálu, 
zda Příloha č. 1 k návrhu usnesení je veřejná či nikoliv, na což reagoval předkladatel – I. 
náměstek primátora Hlaváček s tím, že tato příloha je veřejná. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

13.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu průběžné tvorby Modelů rozvoje městských čtvrtí 
 
TISK R-44068 Doba projednávání:           09:40 – 09:41 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2521 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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14.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke konceptu Územní studie Památkové rezervace v hl.m. Praze 
 

TISK R-45511 Doba projednávání:           09:42 – 09:43 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2522 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček  
a náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

15.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
ke schválení koncepčního dokumentu Podchody ve správě TSK - analýza a plán rozvoje 
 

TISK R-45625 Doba projednávání:           09:44 – 09:46 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2523 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení o žalobě proti rozhodnutí KÚ 
Jihočeského kraje ve věci umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 
Běchovice - dálnice D1“ 
 
TISK R-45747 Doba projednávání:           09:47 – 09:48 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2524 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

17.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na zavedení investiční akce Revitalizace Karlova nám. - Management plán,  
do centrálního číselníku akcí v roce 2023, na úpravu celkových nákladů investiční akce 
Koncepce Rohan, Libeň. ostr., studie Parku Maniny příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce a k revokaci usnesení Rady HMP 
č. 723 ze dne 23. 4. 2019 k nastavení následujícího procesu pro realizaci veřejné zakázky 
“Stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II., - řízení se soutěžním dialogem 
na projektovou a inženýrskou činnost“ 
 
TISK R-44346 Doba projednávání:           09:49 – 09:51 

PŘIZVANÍ: Ing. arch. Foglar – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                                               

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2525 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl připomínku k finanční výši návrhu 
předmětné investiční akce. 
 I. náměstek primátora Hlaváček uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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18.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Vltavská filharmonie / Vltava Philharmonic Hall", úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2022 a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí  
vč. stanovení celkových nákladů investiční akce 
 
TISK R-45627 Doba projednávání:           09:52 – 09:53 

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 2526 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a požádal o doplnění nové přílohy k důvodové zprávě materiálu – Návrh znění Zápisu 
z Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy ze dne 15. 9. 2022. Návrh 
znění Zápisu z Komise se též propisuje do znění důvodové zprávy materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

19.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
k dalšímu postupu ohledně studie proveditelnosti páté trasy pražského metra 
 

TISK R-45694 Doba projednávání:           09:54 – 09:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2527 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – náměstek 
primátora Scheinherr a I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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20.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k Dohodě o spolupráci při rozvoji území Nového centra Hostivař 
 

TISK R-45430 Doba projednávání:           09:57 – 09:59 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2528 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu a vyjádřil svou 
podporu pro přijetí návrhu usnesení k materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

21.  náměstkyně primátora Plamínková 
 

ke schválení Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 
pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhé části - podpůrná opatření 
 

TISK R-45590 Doba projednávání:           10:00 – 10:01 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2529 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
  



15 
 

 

22.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na schválení Architektonicko-technické koordinace projektu rekonstrukce 
Hlávkova mostu 
 

TISK R-45624 Doba projednávání:           10:02 – 10:03 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2530 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz, zda byly vypořádány připomínky                         
I. náměstka primátora Hlaváčka, na což reagoval I. náměstek primátora Hlaváček s tím, že 
jeho připomínky byly vypořádány.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

23.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru parkovacího domu P+R Metropole Zličín a uzavření Head of Terms  
se společností CGI Metropole, s.r.o. 

TISK R-45250 Doba projednávání:           10:04 – 10:06 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2531 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr  
a upozornil na již doplněný návrh usnesení bodem IV.1.1. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
uvedl doplňující informace k projednávanému materiálu a dále vznesl doplňující dotaz 
k materiálu, na který reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátora hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu, 
na který reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. V návaznosti na dotaz 
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primátora hl. m. Prahy uvedl JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP,  
že připomínky ze strany odboru LEG MHMP byly vypořádány. 
 Primátor hl. m. Prahy upozornil, že pokud jsou přikládány znalecké posudky, 
je nutné uvádět do důvodové zprávy cenu za jeho vypracování.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

24.  náměstek primátora Vyhnánek 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Revitalizace objektu č. 4 - Burza, Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část" 
 

TISK R-45587 Doba projednávání:           10:07 – 10:08 
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 2532 

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

25.  radní Chabr, náměstek primátora Vyhnánek 

 
k prominutí dluhu na nájmu, službách a bezdůvodném obohacení plynoucích z nájemní 
smlouvy č. NAN/83/01/019748/2015 a č. NAN/83/01/023878/2016 
 

TISK R-41613 Doba projednávání:  10:09 – 10:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
PŘERUŠEN    

   
 Předložený materiál uvedli podrobněji předkladatelé – radní Chabr  
a náměstek primátora Vyhnánek. 
 Radní Johnová vyjádřila připomínku k projednávanému materiálu s tím, že by 
se měly vyvodit nějaké dopady pro fungování hl. m. Prahy vůči organizacím, kterým 
pronajímá majetek a po vzájemné komunikaci s radním Zábranským navrhla doplnění 
úkolu do návrhu usnesení odboru HOM MHMP připravit pro Radu HMP seznam dlužníků 
na nájemném u nebytových prostor, v návaznosti na bytové prostory, kde tento systém již 
existuje, a jak je k těmto dlužníkům postupováno.  
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 Náměstek primátora Vyhnánek, v návaznosti na návrh radní Johnové, navrhl 
doplnění úkolu do návrhu usnesení odboru HOM MHMP pravidelně kvartálně předkládat 
Radě HMP seznam dlužníků na nájemném v nebytových prostorech, které pronajímá 
přímo odbor HOM MHMP i u těch, které jsou spravovány správci hl. m. Prahy. 
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu. 
 Radní Zábranský se vyjádřil k předkládanému materiálu a dále vznesl 
doplňující dotaz k právním dopadům návrhu usnesení. 
 Náměstek primátora Vyhnánek reagoval na vyjádření Ing. Raka – ředitel HOM 
MHMP. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přerušit projednávání předloženého materiálu za 
účelem vyjasnění všech detailů, s čímž předkladatelé – radní Chabr a náměstek primátora 
Vyhnánek, souhlasili. 
 PŘERUŠENO 
 
 
 

26.  radní Chabr 

 
ke schválení uzavření Memoranda o spolupráci s Městskou částí Praha 5 a Rugby Clubem 
Tatra Smíchov, z.s. při revitalizaci sportovního areálu Rugby Clubu Tatra Smíchov  
a o schválení smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností 
 

TISK R-45393 Doba projednávání:  10:25 – 10:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference                
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2533 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagoval předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

Primátor hl. m. Prahy a I. náměstek primátora Hlaváček omluvili svou nepřítomnost  
na další části dnešního jednání Rady HMP. 
Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze náměstkovi primátora Vyhnánkovi. 
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27.  radní Chabr 

 
k oznámení záměru Městské části Praha 18 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřených do správy městské části Praha 18, spoluvlastnického podílu bytových 
jednotek ve čtyřech bytových domech v k.ú. Letňany, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 
a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

TISK R-45432 Doba projednávání:         10:28 – 10:30 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM 
MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2534 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Radní Třeštíková se vyjádřila k projednávanému materiálu a vznesla návrh  
na úpravu v rámci bodu I. návrhu usnesení s tím, že slovo „nepožaduje“ bude nahrazeno 
slovem „požaduje“ projednání záměru MČ Praha 18 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, s čímž 
předkladatel – radní Chabr, souhlasil s tím, že v souvislosti s touto úpravou dále bude 
doplněn nový bod ve smyslu, že Rada hl. m. Prahy ukládá radnímu Chabrovi předložit 
záměr MČ Praha 18 ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch  
a zahraniční vztahy ZHMP podpořil návrh na úpravu, vznesený radní Třeštíkovou.  
 Radní Zábranský podpořil návrh na úpravu, vznesený radní Třeštíkovou  
a dále se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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28.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení Metodického pokynu Rady hl. m. Prahy specifikujícího dočasné 
podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hl. městem a jím zřizovaných  
či spoluvlastněných organizací 
 
TISK R-45760 Doba projednávání:  10:31 – 10:37 

PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠENO    

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Náměstkyně primátora Plamínková vyjádřila připomínky k projednávanému 
materiálu s tím, že v předkládaném materiálu není uvedena jako spolupředkladatelka ani 
jako připomínkové místo, byť se jí daná problematika týká a upozornila na stav interního 
připomínkového řízení materiálu a požádala o své uvedení jako spolupředkladatelky 
materiálu, s čímž předkladatel – radní Chabr souhlasil. 
 Náměstkyně primátora Plamínková dále navrhla přerušit projednávání 
předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem bližšího seznámení se 
s obsahem materiálu, na což reagoval radní Chabr s tím, že souhlasí s tím, aby náměstkyně 
primátora Plamínková byla uvedena jako spolupředkladatelka materiálu.  
 Radní Chabr upozornil, že s ohledem na začátek topné sezóny a v rámci 
přípravy by bylo vhodné projednat předkládaný materiál na dnešním projednání Rady 
HMP a navrhl přerušit projednávání předloženého materiálu na závěr dnešního 
projednání Rady HMP za účelem vyjasnění případných úprav.  

 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 

29.  radní Johnová 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba  
č. 41799 Domov seniorů Dolní Počernice; projektant" 
 
TISK R-44993 Doba projednávání:           10:38 – 10:39 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2535 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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30.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace subjektu Poradna při finanční tísni o.p.s. a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

TISK R-45584 Doba projednávání:           10:40 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2536 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

31.  radní Johnová 

 
k průběžné realizaci nových kapacit vysokointenzivních služeb sociální péče na území 
HMP, zejména pro osoby s PAS+ 
 
TISK R-45662 Doba projednávání:           10:42 – 10:43 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2537 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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32.  radní Johnová 

 
k modernizaci péče o ohrožené děti se zdravotním znevýhodněním umístěné do pobytové 
sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizované hl.m. Prahou 
 

TISK R-45663 Doba projednávání:           10:44 – 10:45 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2538 

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

33.  radní Johnová 

 
k plánované realizaci nových kapacit odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě 
pro děti a pro dospělé na území HMP v letech 2022-2024 
 

TISK R-45647 Doba projednávání:           10:46 – 10:47 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2539 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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34.  radní Johnová 
 
k návrhu Memoranda o spolupráci v oblasti řešení problematiky HIV/AIDS na území 
hlavního města Prahy mezi hl.m. Prahou a organizací Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 
  

TISK R-45653 Doba projednávání:  10:48 – 10:49 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2540 

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

35.  radní Šimral 
 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce  
"ZŠ Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní budovy" 
 

TISK R-45294 Doba projednávání:           10:50 – 10:52 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2541 

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

 
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Městskou částí Praha 
13 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání 
  

TISK R-45729 Doba projednávání:  10:53 – 10:55 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2542 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Náměstek primátora Vyhnánek upozornil, že s ním nebylo v této věci 
dostatečně komunikováno a rovněž nebyly zapracovány jeho připomínky v rámci 
projednávaného materiálu a navrhl přerušit projednávání materiálu do příštího jednání 
Rady HMP za účelem zapracování úprav a další diskusi. 
 Mgr. Vondra – předseda Výboru finančního ZHMP se vyjádřil 
k projednávanému materiálu a rovněž za klub ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly  
pro Prahu navrhl přerušit projednávání materiálu do příštího jednání Rady HMP  
za účelem detailnějšího projednání rovněž s dotčenými městskými částmi. 
 Předkladatel – radní Šimral v reakci souhlasil s přerušením projednávání 
předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP s tím, že z předloženého materiálu 
bude vypuštěna část týkající se Memoranda s MČ Praha – Březiněves.  
 Mgr. Vondra – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly  
pro Prahu a náměstek primátora Vyhnánek uvedli, že nebyli seznámeni s memorandem, 
které se týká MČ Praha 8, na což reagoval radní Šimral s tím, že toto memorandum bylo 
do předloženého materiálu doplněno dodatečně. 
 V návaznosti na proběhlou diskusi požádal předkladatel – radní Šimral,  
o úpravu návrhu usnesení tak, že budou odstraněny Memoranda s MČ Praha 8 a MČ Praha 
– Březiněves, za účelem další diskuse a je ponecháno k hlasování pouze Memorandum 
s MČ Praha 13. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno. 
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37.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
investiční dotace Městské části Praha 2 v roce 2022 
 

TISK R-45534 Doba projednávání:           10:56 – 10:57 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel  
                                                                                      KUC MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2543 

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

38.  radní Zábranský 
 
k záměru publikovat data o hospodaření PO zřízených HMP až na úroveň faktur 
  
TISK R-45451 Doba projednávání:  10:58 – 11:00 

PŘIZVANÍ: Ing. Rott – ředitel UCT MHMP 
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2544 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský. 
 Náměstkyně primátora Plamínková vznesla doplňující dotaz 
k projednávanému materiálu, na který reagoval předkladatel – radní Zábranský. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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39.  radní Zábranský 
 
k dílčím opatřením v rámci Koncepce pražských břehů 
 
TISK R-45354 Doba projednávání:           11:01 – 11:36 

PŘIZVANÍ: ---   

PŘERUŠEN   
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský. 
 Náměstkyně primátora Plamínková přednesla připomínky ve smyslu,  
že předkládaný materiál s ní projednán nebyl a vyjádřila názor, že kompetenčně by měl 
materiál předkládat buď I. náměstek primátora Hlaváček, náměstkyně primátora 
Plamínková nebo radní Chabr. Dle jejích informací rovněž nebyl materiál projednán s MČ 
Praha 1. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch  
a zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu, dále uvedl,  
že zpracovatelem materiálu by měl být příslušný odbor MHMP a upozornil na 
nedostatečné projednání s gesčně příslušnými členy Rady HMP, na což reagoval 
předkladatel – radní Zábranský, s tím, že materiál sám celý připravil a dále uvedl, že dle 
jeho názoru nebylo za posledních osm let konáno, a proto je předkladatelem on sám. 
 Radní Zábranský dále upozornil na stanovisko starosty MČ Praha 1, zobrazené 
v chatu, který požaduje odložení projednávání předloženého materiálu  
za účelem jeho finálního projednání s gesčními členy Rady MČ Praha 1. 
 Radní Chabr se vyjádřil k projednávanému materiálu a upozornil na některé 
nepřesnosti uvedené v návrhu usnesení a navrhl jeho další úpravy.  
 Radní Třeštíková se vyjádřila a navrhla, aby realizace výpovědí proběhla 
s pozdějším termínem, aby se na to dotyční měli možnost připravit, a to do 31. 12. 2023, 
a dále navrhla doplnění úkolu do návrhu usnesení pro odbor HOM MHMP, aby zpracoval 
ekonomickou analýzu využití přístupu k řece. Radní Třeštíková dále uvedla stanovisko za 
klub ZHMP PRAHA SOBĚ, aby daná přístaviště nebyla svěřena TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
tímto materiálem, ačkoliv se tím nevylučuje, že tomu v budoucnosti tak bude. 
 Předkladatel – radní Zábranský reagoval na proběhlou diskusi a uvedl 
doplňující informace k projednávanému materiálu a připustil další úpravy návrhu 
usnesení.   
 Náměstkyně primátora Plamínková navrhla přerušit projednávání materiálu 
na jedno z následujících jednání Rady HMP za účelem detailnějšího projednání a úprav 
materiálu. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch  
a zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil.  
 Radní Chabr uvedl, že by bylo správné prověřit všechny předmětné právní 
vztahy a předložit je Radě HMP s návrhem řešení tak, aby došlo k naplnění Koncepce,  
na což reagoval předkladatel – radní Zábranský. 
 Náměstek primátora Scheinherr podpořil návrhy na úpravu usnesení 
vznesené radní Třeštíkovou.  
 Radní Zábranský souhlasil s návrhem na přerušení projednání předloženého 
materiálu na jedno z příštích jednání Rady HMP. 
 PŘERUŠENO  
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s 

40.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru Pořízení nových tramvají v souvislosti s výstavbou nových tramvajových tratí 
 

TISK R-45670 Doba projednávání:           11:37 – 11:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Witowski – generální ředitel  
                                                                                      Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová  
                                                                                      společnost 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2545 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu  
a radní Chabr vznesli doplňující dotazy k finanční výši předkládaného záměru pořízení 
nových tramvají, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

41.  náměstek primátora Scheinherr 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba       č. 
4328 Rajská zahrada - přemostění" 
 

TISK R-45634 Doba projednávání:           11:45 – 11:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                             

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2546 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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28.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení Metodického pokynu Rady hl. m. Prahy specifikujícího dočasné 
podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hl. městem a jím zřizovaných  
či spoluvlastněných organizací 
 
TISK R-45760 Doba projednávání:  11:47 – 11:49 

PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠEN    

   
 Předkladatel – radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání materiálu  
do příštího jednání Rady HMP za účelem dalších úprav, dle požadavku náměstkyně 
primátora Plamínkové. 
 PŘERUŠENO 
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Bod č. 42 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 24 schváleného programu 
(11:50 – 11:51) 
 
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 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – primátor hl. m. Prahy Hřib,  
I. náměstek primátora Hlaváček, 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 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45331 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2547 
 
2. k zahraniční pracovní cestě ředitele Magistrátu hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45715 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2548 
 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-45271 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2549 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a zvýšení 
neinvestičního příspěvku, příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy  
v roce 2022 pro vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) pro Metropolitní 
plán Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území AZUR 5 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-45316 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2550 
 
5. k návrhu OCP MHMP na navýšení neinvestičního příspěvku p.o. Botanická zahrada hl.m. 
Prahy v souvislosti s mimořádnými výdaji spojenými s humanitární pomocí Ukrajině 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45160 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2551 
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6. k pověření organizace ROPID uzavírat podlicenční smlouvy pro realizaci Jednotného 
informačního systému hl.m. Prahy jménem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45549 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2552 
   
7. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45462 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2553 
 
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činnosti obce  
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí určené pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45607 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2554 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na výdaje spojené se společnými 
volbami do 1/3 Senátu PČR a Zastupitelstev HMP a MČ v roce 2022 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45628 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2555 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
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 účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45630 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2556 
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
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 účelové neinvestiční dotace MČ Praha 2 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45665 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2557 
 
12. k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3725/4, 
3725/13, 3725/17, 4254/10, 4344/6, 4344/7, 4536/22, 4538/50, 4538/58, 4544/5, 4549/2, 
4550/7, 4550/8, 4550/10, 4550/13, 4550/14, 4550/15, 4551/10, 4551/15, 4553/2, 4553/3, 
4233/3, 4501/14, 4501/17, 3725/22, 3725/23, 4229/12, 4274/2, 4276/11, 4542/4, 4553/5, 
4553/7, 4553/10, 4553/11, 4559/1, 4559/2, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, s 
omezujícími podmínkami na dobu 10 let, z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ   140 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-45181 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2558 
   
13. 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, 
v části týkající se odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 3 (stavba tribuny a stavba veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 

− radní Chabr 
− TISK R-45280 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2559 
 
14. k návrhu na zrušení věcného břemene převzatého z pozemkové knihy, zatěžujícího 
pozemky v k.ú. Dejvice ve vlastnictví fyzické osoby 

− radní Chabr 
− TISK R-45420 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2560 
 
15. k návrhu na uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zajištění služeb při zavedení systému 
hodnocení vzdělávacích příležitostí č. DIL/53/03/001854/2020 

− radní Šimral 
− TISK R-45164 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2561 
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16. k návrhu na přijetí dědictví do vlastnictví hl.m. Prahy 
− radní Šimral 
− TISK R-45421 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2562 
 
17. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-45563 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2563 
   
18. k návrhu na odpis nedobytné pohledávky příspěvkové organizace v působnosti KUC 
MHMP 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45555 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2564 
 
19. k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace v působnosti KUC 
MHMP 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45556 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2565 
  
20. k návrhu na podnájem bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2566 
 
21. k návrhu na schválení pronájmu bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy organizaci BONA, o.p.s. 

− radní Zábranský 
− TISK R-45450 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2567 
 
22. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45454 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2568 
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23. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-45631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2569 
 
24. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45649 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2570 
 
 
 
 
 
Bod č. 43 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:52 – 11:53 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související 
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s přehledem přijatých Usnesení vlády ČR č. 396 – 636/2022, zpracovaným odborem 
legislativním a právním MHMP, ze dne 13. 9. 2022 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
k vypořádání rozpočtu mzdových výdajů Městské policie hl. m. Prahy v roce 2022 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45597 

 
ŽKV smluvní zajištění 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45617 
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31. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil náměstek primátora hl. m. Prahy  

Pavel Vyhnánek, M.A. v 11:54 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2510 až č. 2570 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: 26. 9. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  RNDr. Jana Plamínková, v. r.  
  náměstkyně primátora hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


