Zápis
z 23. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 21. června 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu)
radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský
na úvod jednání – radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Daniela Krausová

23. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:15 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
(10:16 – 11:23)
Schválení zápisu z 21. jednání Rady HMP ze dne 7. 6. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – radní
Johnová, radní Zábranský)
Schválení zápisu z 22. jednání Rady HMP ze dne 14. 6. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní
Zábranský)

Materiály stažené z projednání Rady HMP
k revokaci usnesení Rady HMP č. 472 ze dne 10.3.2015 a k přijetí nových Pravidel pro
vyhotovování a přípravu materiálů pro jednání Rady HMP
- primátor hl. m. Prahy
- TISK R-36019
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory
Pyšely
- radní Johnová
- TISK R-40871
- zařazeno jako bod č. 12
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40871 do
projednání Rady HMP a materiálů R-40305, R-40713, R-40718 a R-40960 do
operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2,
nepřítomen 1 – radní Zábranský – přijato.
Radní Třeštíková požádala Radu HMP o dodatečné zařazení materiálu R-41007 s
názvem „k revokaci usnesení Rady HMP č. 189 ze dne 8. 2. 2021 k prostoru náměstí Miloše
Formana“, do projednání Rady HMP. Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k materiálu
R-41007, na který odpovídal Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu přednesl
stanovisko klubu k návrhu na dodatečné zařazení materiálu R-41007 na program
dnešního jednání Rady HMP. K obsahu materiálu R-41007 se vyjádřili – náměstek
primátora Hlaváček, Ing. Kubelka, Ph.D. - ředitel MHMP, Ing. Veselý – zástupce ředitele
MHMP pro sekci rozhodování o území, radní Chabr, Mgr. Dytrychová – pověřená řízením
EVM MHMP, radní Kordová Marvanová, JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP.
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-41007 do
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 4, proti 0, zdržel se 6, nepřítomen 1 – radní
Zábranský – nepřijato.
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě
společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané dne 29. 6. 2021
- náměstek primátora Vyhnánek
- TISK R-40658
- zařazeno jako bod č. 13
k záměru na uspořádání mezinárodní otevřené vícekolové architektonicko-krajinářské
soutěže o návrh „Meziprostory Pražské tržnice“ a ke jmenování poroty
- náměstek primátora Vyhnánek
- TISK R-40974
- zařazeno jako bod č. 14
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-40658
a R-40974 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Zábranský
– přijato.
k návrhu na uzavření smlouvy o koordinaci staveb "č. 0211 Lipnická - Ocelkova" (investor
hl. m. Praha) a "Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany" (investor
Správa železnic, státní organizace)
- náměstek primátora Scheinherr
- TISK R-40737
- zařazeno jako bod č. 19
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k volbě člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost a
ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m.
Prahy, akciová společnost
- náměstek primátora Scheinherr
- TISK R-40854
- zařazeno jako bod č. 22
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu se vyjádřil
k materiálu R-40402 k volbě člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost a ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, který je zařazen v návrhu programu
dnešní Rady HMP jako bod č. 8, na což reagoval V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti,
náměstek primátora Scheinherr, primátor hl. m. Prahy, náměstek primátora Hlubuček,
radní Chabr. Na základě předchozí diskuse, primátor hl. m. Prahy uvedl, že materiál
R-40402 bude přeřazen až na závěr projednání Rady HMP za účelem jeho formálního
doplnění.
k účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost za rok 2020
- náměstek primátora Scheinherr
- TISK R-40803
- zařazeno jako bod č. 20
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-40737,
R-40854 a R-40803 do projednání Rady HMP, dále o přeřazení materiálu R-40402 na
závěr projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1,
nepřítomen 1 – radní Zábranský - přijato. Materiál R-40402 zařazen jako bod č. 21.
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě
společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 23. 6. 2021
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-40635
- zařazeno jako bod č. 15
k návrhu na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve věci účetní závěrky společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s. za rok 2020, změny stanov a volby člena představenstva
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-40888
- zařazeno jako bod č. 16
k účetní závěrce společnosti Pražské služby, a.s. za rok 2020 a k určení auditora
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-40836
- zařazeno jako bod č. 17
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-40635,
R-40888 a R-40836 do projednání Rady HMP a materiálů R-40156 a R-40622 do
operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1,
nepřítomen 1 - radní Zábranský – přijato.
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k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě
společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané dne 24. 6. 2021
- radní Chabr
- TISK R-40692
- zařazeno jako bod č. 18
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40692 do
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 –
radní Zábranský – přijato.
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016 - 2024 (kód programu 013 310) a úpravu celkových nákladů investiční akce
DS Dobřichovice
- radní Johnová
- TISK R-40305
- zařazeno jako bod č. 42
k projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace
dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku" reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016944
- radní Johnová
- TISK R-40713
- zařazeno jako bod č. 43
k projektům "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a
institucionalizací" a "Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP"
- radní Johnová
- TISK R-40718
- zařazeno jako bod č. 44
k udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací hl. m.
Prahy Domov pro seniory Zahradní Město a Armádou spásy v České republice, z.s.
- radní Johnová
- TISK R-40960
- zařazeno jako bod č. 45
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání v rámci "Stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření
ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka" v souvislosti s plněním Dodatku č. 19
ke Smlouvě o dílo
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-40156
- zařazeno jako bod č. 46
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k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-40622
- zařazeno jako bod č. 47

Schválení programu 23. jednání Rady HMP
Program 23. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní
Zábranský)
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2.

I. náměstek primátora Hlaváček

ke schválení zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy - územního opatření o
změně stavební uzávěry, vydané nařízením č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře
pro trasy městské kolejové dopravy, ve znění pozdějších předpisů, a to zrušením části
stavební uzávěry pro území dotčené výstavbou trasy metra I.D Pankrác - Nové Dvory a
metra II.D Nové Dvory - Písnice depo (včetně spojky do depa)
TISK R-40686
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:24 – 11:25
Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

8
0
0
2
1
1542

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

3.

I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr

k uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o koordinovaném rozvoji území Palmovky"
TISK R-40907
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

11:26 – 11:28
9
0
0
1
1
1543

Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k materiálu, na který odpovídal
náměstek primátora Hlaváček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4.

náměstek primátora Hlubuček

k Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01 pro období 2020+
TISK R-39607
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:29 – 11:31
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
1544

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Primátor hl. m. Prahy navrhl doplnění nového bodu do návrhu usnesení ve
znění: Rada hl. m. Prahy ukládá náměstkovi primátora Hlubučkovi předložit Radě HMP
podrobný časový plán provádění stanovených opatření. Termín 27. 1. 2022, s čímž
předkladatel – náměstek primátora Hlubuček souhlasil.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

5.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu Střednědobého investičního plánu vodohospodářské infrastruktury HMP pro
roky 2022 – 2026
TISK R-40498
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

11:32 – 11:33
9
0
0
1
1
1545

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Prodloužení licence
pro bezpečnostní SW Varonis DatAdvantage pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 3
roky"
TISK R-40668
Doba projednávání:
11:34 – 11:35
PŘIZVANÍ:
Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m.
Prahy prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
8
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Zábranský
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
1546
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zahájil
v 11:36 hodin primátor hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.
7.

radní Chabr

k účetní závěrce společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. za rok 2020
TISK R-40816
Doba projednávání:
11:36 – 11:39
PŘIZVANÍ:
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
prostřednictvím videokonference
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy,
a.s. prostřednictvím videokonference
Mgr. Kubíček – předseda dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s.
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Zábranský
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
1547
S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. a
Mgr. Kubíček – předseda dozorčí rady Technologie hl. m. Prahy, a.s., doplnili informace
k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. zakončil
primátor hl. m. Prahy v 11:39 hodin.
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8.

radní Chabr

k uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o správě, provozu a údržbě veřejného
osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl.m. Prahy č. INO/35/04/001928/2017 a
uzavření dohody o ukončení smlouvy o zajištění obchodního využití reklamních ploch v
systému veřejného osvětlení hlavního města Prahy č. INO/35/04/002774/2017
TISK R-39662
Doba projednávání:
11:40 – 11:41
PŘIZVANÍ:
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
prostřednictvím videokonference
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy,
a.s. prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Zábranský
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
1548
Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
9.

radní Chabr

k návrhu na uzavření smluv o zajištění správy a obchodního využití majetku a o výkonu
dalších činností se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s.
TISK R-40026
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:42 – 11:44
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
1549

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a
upozornil na již provedené úpravy materiálu.
Primátor hl. m. Prahy upozornil na připomínku OBF MHMP v rámci interního
připomínkového řízení materiálu, na což reagoval radní Chabr a Mgr. Kubíček –
místopředseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání
ZHMP s tím, že tato připomínka byla vypořádána.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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10.

radní Šimral

k návrhu na vyhlášení Programu podpory využití volného času Dětí a mládeže pro rok
2022
TISK R-40649
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:45 – 11:47
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
1550

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.
Náměstek primátora Vyhnánek požádal, na základě dohody, o nenavyšování
předpokládaného celkového objemu peněžních prostředků na financování Programu
(příloha č. 1 k návrhu usnesení, bod C), na což reagoval předkladatel - radní Šimral s tím,
že částka bude ponížena, a to na 25 milionů Kč a materiál bude v souladu s touto změnou
upraven.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

11.

radní Zábranský v zastoupení radní Šimral

k návrhu na navýšení kvóty bytů hl.m. Prahy pro vybrané profese - pracovníky
příspěvkových organizací HMP ve zdravotní a sociální oblasti
TISK R-40833
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:48 – 11:49
Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
1551

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele –
radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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12.

radní Johnová

k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory
Pyšely
TISK R-40871
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

11:50 – 11:51
8
0
0
2
1
1552

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

13.

náměstek primátora Vyhnánek

k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné
hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané dne 29. 6. 2021
TISK R-40658
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

11:52 – 12:00
9
0
0
1
1
1553

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.
Radní Chabr vznesl dotaz na dostavbu výstavní haly, na který odpovídal
předkladatel.
Náměstek primátora Hlaváček se krátce vyjádřil k materiálu, na což reagoval
předkladatel.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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14.

náměstek primátora Vyhnánek

k záměru na uspořádání mezinárodní otevřené vícekolové architektonicko-krajinářské
soutěže o návrh „Meziprostory Pražské tržnice“ a ke jmenování poroty
TISK R-40974
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:01 – 12:06
9
0
0
1
1
1554

Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátora
Vyhnánek.

Náměstek primátora Hlaváček se krátce vyjádřil.
Navržené usnesení bylo schváleno.
15.

náměstek primátora Hlubuček

k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné
hromadě společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 23. 6. 2021
TISK R-40635
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:07 – 12:16
9
0
0
1
1
1555

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz k materiálu, na který reagoval
předkladatel.
Radní Chabr vznesl dotaz ke stanovám společnosti, na který odpovídal
předkladatel.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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16.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve věci účetní závěrky společnosti
Zdroj pitné vody Káraný, a.s. za rok 2020, změny stanov a volby člena představenstva
TISK R-40888
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:17 – 12:18
9
0
0
1
1
1556

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Pražské služby, a.s.
Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 12:19 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.
17.

náměstek primátora Hlubuček

k účetní závěrce společnosti Pražské služby, a.s. za rok 2020 a k určení auditora
TISK R-40836
Doba projednávání:
12:19 – 12:25
PŘIZVANÍ:
JUDr. Roman – předseda představenstva
společnosti Pražské služby, a.s. prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Zábranský
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
1557
S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Pražské služby, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček a
zároveň konstatoval, že je přítomen JUDr. Roman – předseda představenstva společnosti
Pražské služby, a.s. prostřednictvím videokonference.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz týkající se určení auditora, na
který odpovídal předkladatel a JUDr. Roman – předseda představenstva společnosti
Pražské služby, a.s.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s. zakončil primátor hl. m.
Prahy v 12:25 hodin.
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18.

radní Chabr

k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné
hromadě společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané dne 24. 6. 2021
TISK R-40692
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:26 – 12:28
10
0
0
1
1558

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

19.

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na uzavření smlouvy o koordinaci staveb "č. 0211 Lipnická - Ocelkova" (investor
hl. m. Praha) a "Optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany" (investor
Správa železnic, státní organizace)
TISK R-40737
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:29 – 12:30
10
0
0
1
1559

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 12:31
hodin primátor hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.

20.

náměstek primátora Scheinherr

k účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost za rok 2020
TISK R-40803
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:31 – 12:32
10
0
0
1
1560

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zakončil
primátor hl. m. Prahy v 12:32 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 12:33
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.
21.

náměstek primátora Scheinherr

k volbě člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost a
ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik
hl.m. Prahy, akciová společnost
TISK R-40402
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
12:33 – 12:34
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
1561

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti uvedl, že materiál byl formálně
doplněn.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na chybějící datum v rámci bodů I. a
II. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr
s tím, že do bodu I. bude doplněno datum 21. 6. 2021 a do bodu II. bude doplněno datum
22. 6. 2021.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zakončil
primátor hl. m. Prahy v 12:34 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zahájil v 12:35
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.
22.

náměstek primátora Scheinherr

k volbě člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost a
ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik
hl.m. Prahy, akciová společnost
TISK R-40854
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:35 – 12:36
9
0
0
1
1
1562

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr a zároveň požádal o úpravu v rámci bodů I. a II. návrhu usnesení
tak, že do bodu I. bude doplněno datum 21. 6. 2021 a do bodu II. bude doplněno datum
22. 6. 2021.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zakončil
primátor hl. m. Prahy v 12:36 hodin.
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23.

ředitel MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-40980
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Zábranský
USNESENÍ ČÍSLO

12:37 – 12:38
10
0
0
1
1563

Navržené usnesení bylo schváleno.

Bod č. 24
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 47 schváleného programu
(12:39 – 12:44)
Radní Johnová požádala, aby u materiálu R-40305 byla doplněna textace u jeho názvu
takto „…………a „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR“, na což reagoval Ing. Paneš –
ředitel ROZ MHMP s odůvodněním nadbytečnosti tohoto doplnění názvu materiálu. Na
základě vyjádření Ing. Paneše, radní Johnová uvedla, že název materiálu nakonec
doplňován nebude.
V. Mahrik – předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu
podnikání ZHMP upozornil Radu HMP na materiál R-40513 z hlediska jeho projednávání
ve Výboru, na což reagoval radní Chabr.
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, nehlasoval 2, nepřítomen 1 – radní
Zábranský - přijato)
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu
Praha - pól růstu ČR v roce 2021
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-40369
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1564
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2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2954 ze dne 21.12.2020 k návrhu na uzavření dohod o
poskytnutí pohotovostních zásob a k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k dohodám o
poskytnutí pohotovostních zásob
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-40409
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1565
3. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-40928
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1566
4. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-40548
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1567
5. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok
2021
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-40558
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1568
6. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene
 náměstek primátora Scheinherr
 TISK R-40310
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1569
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na Projekty obcí na
podporu integrace cizinců na lokální úrovni
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40724
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1570
8. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery
ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s financováním
specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 1
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40784
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1571
21

9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40815
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1572
10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40822
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1573
11. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratky finančních prostředků do
státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV)
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40855
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1574
12. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 10 na úhradu
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40864
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1575
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o investiční
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí určený na program
"Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze - pořízení ekologického vytápění v
domácnostech NZÚ-AMO"
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40866
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1576
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14. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a
obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40931
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1577
15. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Římskokatolickou farností u kostela
Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město
 radní Chabr
 TISK R-40422
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1578
16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a k návrhu na výpovědi nájemních
smluv
 radní Chabr
 TISK R-40519
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1579
17. k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc. č. 2248/5 a část pozemku parc. č.
2248/4, k.ú. Ruzyně, obec Praha
 radní Chabr
 TISK R-38578
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1580
18. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4074/1, k.ú. Dejvice
 radní Chabr
 TISK R-36167
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1581
19. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 671/13, parc. č. 672 a
spoluvlastnických podílů o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č. 671/5 a parc. č. 671/12,
vše k.ú. Libeň
 radní Chabr
 TISK R-40513
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1582
20. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4362/6, k.ú. Dejvice
 radní Chabr
 TISK R-40662
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1583
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21. k návrhu na bezúplatné nabytí částí nově vybudovaného chodníku včetně chodníkového
přejezdu na pozemku parc. č. 1430 v k.ú. Jinonice z vlastnictví DIFESA a.s. do vlastnictví hl.
m. Prahy
 radní Chabr
 TISK R-40638
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1584
22. k návrhu na bezúplatné nabytí posunutého přechodu pro pěší vč. ostrůvku v ulici
Kutvirtova v k.ú. Radlice z vlastnictví společnosti Radlice Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl.
m. Prahy
 radní Chabr
 TISK R-40741
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1585
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 11
(pozemky veřejné zeleně v k.ú. Chodov)
 radní Chabr
 TISK R-39313
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1586
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 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové
organizace hlavního města Prahy Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí
605/13, 110 00, Praha 1, IČO 00064416
 radní Chabr
 TISK R-40200
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1587
25. 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 11
(pozemky v k.ú. Háje)
 radní Chabr
 TISK R-40590
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1588
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26. 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 - Zličín (pozemky v k.ú. Kyje, k.ú. Sobín, k.ú. Zličín)
 radní Chabr
 TISK R-40614
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1589
27. k poskytnutí osobních ochranných prostředků a movitého majetku příspěvkovým
organizacím zřizovaným hl. m. Prahou formou svěření
 radní Johnová
 TISK R-40506
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1590
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a úpravu rozpočtů
vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy v roce 2021
 radní Johnová
 TISK R-40696
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1591
29. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2021
 radní Johnová
 TISK R-40735
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1592
30. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport
 radní Šimral
 TISK R-40479
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1593
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport
 radní Šimral
 TISK R-40605
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1594
32. k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2021
v kap. 04 - Školství, mládež a sport
 radní Šimral
 TISK R-40679
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1595
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33. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické osoby Církevní
střední zdravotnická škola Jana Pavla II., se sídlem Ječná 527/33, Praha 2, v rejstříku škol a
školských zařízení
 radní Šimral
 TISK R-40522
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1596
34. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Praha Radotín, se sídlem Pod Klapicí 11/15, Praha 5, v rejstříku škol a školských zařízení
 radní Šimral
 TISK R-40781
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1597
35. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola informačních
studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, se sídlem Novovysočanská
280/48, 190 00 Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení
 radní Šimral
 TISK R-40783
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1598
36. k návrhu na zrušení Školské rady vyšší odborné školy příspěvkové organizace
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4, Roškotova 1692/4
 radní Šimral
 TISK R-40801
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1599
37. k návrhu odpovědi na stížnost na Střední průmyslovou školu strojnickou, školu hlavního
města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 a k návrhu opatření přijatého odborem školství,
mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
 radní Šimral
 TISK R-40762
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1600
38. k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů
 radní Zábranský
 TISK R-40451
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1601
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39. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-40861

Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1602

40. k revokaci usnesení Rady HMP č. 499 ze dne 8.3.2021, kterým se svěřují některé
nevyhrazené pravomoci Rady HMP Magistrátu HMP (doplnění kompetence odboru PRM
MHMP)
 ředitel MHMP
 TISK R-40572
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1603
41. k návrhu na rozpracování usnesení 28. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 6.
2021
 ředitel MHMP
 TISK R-40962
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1604
42. k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016 - 2024 (kód programu 013 310) a úpravu celkových nákladů investiční akce
DS Dobřichovice
 radní Johnová
 TISK R-40305
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1605
43. k projektu "Posílení kapacity sociální práce na obecních úřadech k zajištění koordinace
dlouhodobé péče pro osoby v seniorském věku" reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016944
 radní Johnová
 TISK R-40713
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1606
44. k projektům "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a
institucionalizací" a "Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP"
 radní Johnová
 TISK R-40718
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1607
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45. k udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací hl. m.
Prahy Domov pro seniory Zahradní Město a Armádou spásy v České republice, z.s.
 radní Johnová
 TISK R-40960
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1608
46. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání v rámci "Stavby č. 6963 Celk. přest. a
rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka" v souvislosti s plněním
Dodatku č. 19 ke Smlouvě o dílo
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-40156
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1609
47. k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-40622
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 1610

Bod č. 25
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
12:45-12:46
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní.
-
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na dopis M. Pekarové Adamové, J. Černochové,
poslankyně PS PČR a T. Philippa, zastupitel MČ Praha 12 ve věci výzvy k vyvěšení
izraelské vlajky na radnici HMP
2. s odpovědí Ing. J. Petra, ředitele PRM MHMP, na podání zaměstnanců Domova pro
seniory Ďáblice, ve věci výběrového řízení na ředitele/ředitelku Domova pro seniory
Ďáblice
3. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání **************, ve věci žádosti
o prominutí dluhu za odtah vozidla
4. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání *************, Ráj delikates,
ve věci podnětu k umístění mostu přes řeku Vltavu mezi Kralupy až Trojským
mostem
5. s odpovědí radního Chabra na podání ***********, jednatel a majitel společnosti
Misfil20, s.r.o., ve věci budoucího pronájmu nebytového prostoru na adrese
Karmelitská 373/25, Praha 1
6. s odpovědí radního Chabra na podání ********* ve věci novelizace tržního řádu
stran Havelského tržiště
7. s odpovědí radního Šimrala na podání *************, pedagog, ve věci konkurzu na
ředitele/ředitelku Taneční Konzervatoře Duncan Centre
8. s odpovědí radního Šimrala na interpelaci ***************, vznesenou při zasedání
ZHMP dne 27. 5. 2021, ve věci přesunu ZUŠ J. Hanuše do objektu Bělohorská
182/171
9. s přehledem, vypracovaným odborem LEG MHMP, přijatých usnesení Vlády ČR č.
434-532/2021
10. s žádostí **************, jednatel společnosti CWI Smíchov s.r.o., o informace dle zák.
č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních
předpisů, adresovanou řediteli MHMP
11. s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 16. 6. 2021 č. UZ21_0274, zaslaným
Ing. Hejmou – starostou MČ Praha 1, ve věci Prověření privatizace bytové jednotky
č. 1604/7 na adrese č.p. 1604, Bolzanova 7, k.ú. Nové Město, Praha 1 – pověření
Kontrolního výboru

K informaci členové Rady HMP obdrželi:
Výroční zpráva o stavu MKS
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-39262
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23. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:47 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 1542 až č. 1610 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: 28. 6. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
I. náměstek primátora hl. m. Prahy
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