Zápis
z 15. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí
dne 26. dubna 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

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. Jan Chabr
radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová
radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

15. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:03 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
(10:04 – 10:15)
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu omluvil
nepřítomnost radního Chabra na dnešním jednání Rady HMP.
Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že materiály radního Chabra bude na dnešním
jednání Rady HMP v zastoupení předkládat I. náměstek primátora Hlaváček.
Schválení zápisu z 13. jednání Rady HMP ze dne 12. 4. 2021
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Chabr)
Radní Třeštíková požádala Radu HMP o dodatečné zařazení materiálu R-40275
k revokaci usnesení RHMP č. 844 ze dne 19.4.2021 k záměru rekonstrukce čapadla č.
026/17 pod Smetanovým nábřežím a k záměru MČ Praha 1 na výstavbu mol na Vltavě,
do projednání Rady HMP.
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40275 do
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 5, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 1, nepřítomen 1
– radní Chabr – nepřijato.
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu na navýšení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a řediteli
příspěvkové organizace hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- radní Johnová
- TISK R-39179
- zařazeno jako bod č. 22
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-39179 do
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Chabr - přijato.
k návrhu na schválení výpovědi nájemní smlouvy č. NAP/83/01/025864/2016
- radní Chabr v zastoupení náměstek primátora Hlaváček
- TISK R-40231
- zařazeno jako bod č. 23
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40231 do
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – Chabr – přijato.
Materiály stažené z projednání Rady HMP
J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu požádal
předkladatele o stažení materiálu R-39438 za účelem další diskuse, s čímž předkladatel
– radní Zábranský souhlasil a uvedl, že tento materiál stahuje z dnešního jednání Rady
HMP.
k publikaci informací o veřejných zakázkách městskými společnostmi
- radní Zábranský
- TISK R-39438
k záměru odboru SML MHMP realizovat veřejnou zakázku Zajištění inženýrských činností projekčních prací na akci „ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská“
- radní Šimral
- TISK R-39666
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti požádal předkladatele o stažení materiálu
R-39752 z operativního rozhodování Rady HMP, s čímž náměstek primátora Hlaváček
souhlasil a uvedl, že v zastoupení předkladatele – radního Chabra stahuje materiál
R-39752 z dnešního jednání Rady HMP.
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1263/3 o výměře 175 m2 v k.ú. Krč
- radní Chabr
- TISK R-39752
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Materiály přeřazené z projednání do operativního rozhodování Rady HMP
k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám na provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy k
zajištění souladu s novou odpadovou legislativou
- náměstek primátora Hlubuček
- TISK R-39756
- zařazeno jako bod č. 40

Schválení programu 15. jednání Rady HMP
Program 15. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 - radní Chabr)
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2.

primátor hl. m. Prahy

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení k veřejné zakázce s
názvem "Evaluace aktivit v rámci PO3 se zaměřením na sociální podnikání a sociální
bydlení"
TISK R-39931
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:16 – 10:18
Ing. Andrle – ředitel FON MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
895

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

3.

I. náměstek primátora Hlaváček

k Podrobné studii zásobování sítěmi technické infrastruktury pro rozvojové území Bubny
– Zátory
TISK R-39307
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:19 – 10:22
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
896

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlaváček.
Náměstek primátora Hlubuček se krátce vyjádřil k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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4.

I. náměstek primátora Hlaváček

k doplňujícím podkladům k projektu koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská filharmonie
TISK R-40032
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:23 – 10:28
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

9
0
0
1
1
897

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.
Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k předloženému materiálu a
potvrdil zapracování svých připomínek.
Závěrem náměstek primátora Hlaváček doplnil další informace
k předloženému materiálu.
Navržené usnesení bylo schváleno.

5.

I. náměstek primátora Hlaváček

k územní studii Okolí stanice metra Roztyly
TISK R-39804
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

10:29 – 10:31
10
0
0
1
898

S předloženým materiálem Radu HMP podrobně seznámil předkladatel –
náměstek primátora Hlaváček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení dvou účastníků na veřejnou zakázku "Stavba č. 6963
Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint - levý břeh";
Inženýrsko geologický průzkum
TISK R-39972
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

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

PŘIJATO

10:32 – 10:33
10
0
0
1
899

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

7.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2021 v souvislosti s
environmentálním vzděláváním v Botanické zahradě hl. m. Prahy
TISK R-39991
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:34 – 10:35
RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
900

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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8.

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a na zavedení nových investičních akcí
příspěvkové organizace ROPID v roce 2021
TISK R-40084
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:36 – 10:37
Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
901

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termín v rámci bodu
II.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP s tím, aby byl
uveden termín 30. 4. 2021, s čímž předkladatel – náměstek primátora Scheinherr,
souhlasil.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

9.

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu na zapojení do akce Do práce na kole 2021
TISK R-40202
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:38 – 10:39
Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
902

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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10.

náměstek primátora Vyhnánek

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím vratky části investiční
účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 8
TISK R-40145
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:40 – 10:41
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
903

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Vyhnánek.
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k materiálu, na který odpovídal
předkladatel.
Navržené usnesení bylo schváleno.

11.

náměstek primátora Vyhnánek

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné
hromadě společnosti PPF banka a.s. konané dne 29. dubna 2021
TISK R-40080
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:42 – 10:43
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
904

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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12.

radní Johnová

k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov
pro seniory Heřmanův Městec
TISK R-38727
Doba projednávání:
10:44 – 10:45
PŘIZVANÍ:
Ing. Mezková – pověřená řízením SOV
MHMP prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
radní Chabr
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
905
Johnová.

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

13.

radní Johnová

k návrhu na schválení Pravidel pro nakládání s hrobovými místy a hrobovými zařízeními
na Vyšehradském hřbitově a složení pracovní skupiny pro přidělování hrobových míst na
Vyšehradském hřbitově
TISK R-38698
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

10:46 – 10:47
10
0
0
1
906

Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová a požádala o
drobnou technickou opravu v textaci přílohy č. 1 k návrhu usnesení, strana 3, článek IV.,
bod 2, tak, že část druhé věty tohoto bodu bude znít – „…………………na Vyšehradském
hřbitově………………“. Jedná se pouze o opravu překlepu ve slově.
Navržené usnesení bylo s drobnou úpravou schváleno.
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14.

radní Šimral

k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky DDM Praha 6 - Suchdol
"Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole"
TISK R-39704
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:48 – 10:49
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
907

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.
Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP sdělil poznámku k příloze č. 3 k důvodové
zprávě a požádal předkladatele o prověření správnosti částky (Výše
závazků/zasmluvnění, rok 2021, předběžný závazek) uvedené ve druhé tabulce této
přílohy, na což reagoval předkladatel – radní Šimral s tím, že tuto poznámku bere na
vědomí.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na důvody stažení materiálu R-39666
z dnešního jednání Rady HMP, na který odpovídal radní Šimral.

15.

radní Šimral

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "VOŠPg a
SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6 - rekonstrukce centra Montessori" v areálu školy se
samostatným vstupem z ulice Gymnasijní 1, Praha 6
TISK R-39621
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:50 – 10:51
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
908

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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16.

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 a na poskytnutí
neinvestiční účelové individuální dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na zajištění XXIX.
ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky
TISK R-39679
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:52 – 10:53
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
909

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

17.

radní Šimral

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a poskytnutí neinvestiční účelové individuální
dotace zapsanému spolku Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. na realizaci 28.
ročníku ankety Zlatý Ámos, v roce 2021
TISK R-39939
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:54 – 10:55
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
910

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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18.

radní Šimral

k Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032
TISK R-38796
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:56 – 10:58
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
911

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.
Mgr. Kubíček – předseda Výboru pro sport a volný čas ZHMP okomentoval
projednávání předloženého materiálu ve Výboru.
Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termín v rámci bodu
II.1.1. návrhu usnesení s tím, že navrhuje upravit termín na 27. 5. 2021, s čímž
předkladatel - radní Šimral souhlasil.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.

19.

radní Šimral

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, týkající
se rozsahu oprávnění městských částí při nakládání se svěřeným majetkem hlavního
města Prahy
TISK R-35692
Doba projednávání:
10:59 – 11:25
PŘIZVANÍ:
Mgr. Dytrychová – pověřená řízením
EVM MHMP prostřednictvím videokonference
PŘERUŠENO
S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila
k předloženému materiálu a upozornila na obsah připomínek od městských částí HMP.
Mgr. Portlík – starosta MČ Praha 9 se vyjádřil k předloženému materiálu a
doporučil prodloužit lhůtu smluvního vztahu na pronájem školských zařízení na alespoň
10 let.
Radní Šimral reagoval na předchozí vyjádření.
Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu.
Mgr. Portlík - starosta MČ Praha 9 požádal předkladatele o stažení
předloženého materiálu z dnešního jednání Rady HMP, na což reagoval primátor hl. m.
Prahy.
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Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP reagovala na
vyjádření primátora hl. m. Prahy a požádala předkladatele o stažení předloženého
materiálu z dnešního jednání Rady HMP a jeho znovuprojednání s městskými částmi
HMP.
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro
Prahu přednesl stanovisko klubu a rovněž požádal předkladatele o přerušení
projednávání předloženého materiálu za účelem další debaty.
Radní Šimral reagoval na předchozí vyjádření a uvedl, že přerušuje
projednávání předloženého materiálu.
Závěrem se vyjádřili - Ing. Prokop – místopředseda klubu ZHMP ANO 2011,
Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP, který zároveň doporučil zahrnout do
diskuse i střední školství městských částí HMP; radní Zábranský, Mgr. Portlík - starosta
MČ Praha 9, primátor hl. m. Prahy, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA
SOBĚ.
PŘERUŠENO

20.

ředitel MHMP

k návrhu na jmenování ředitele odboru investičního Magistrátu hl.m. Prahy
TISK R-40286
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
11:26 – 11:27
Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
912

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – Ing. Kubelka,
Ph.D. – ředitel MHMP.
Na dotaz primátora hl. m. Prahy Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP konstatoval,
že Ing. Kalina není přítomen.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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21.

ředitel MHMP

ke schválení Pravidel pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích
zřízených hlavním městem Prahou
TISK R-40012
PŘIZVANÍ:
prostřednictvím videokonference
PŘERUŠENO

Doba projednávání:
11:28 – 11:31
Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP

Předložený materiál uvedl předkladatel – Ing. Kubelka, Ph.D. – ředitel MHMP.
Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP vznesla
dotaz týkající se doby, na kterou je ředitel jmenován, na který odpovídala Ing. Dederová
– ředitelka PER MHMP, radní Zábranský.
Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP požádala
předkladatele o přerušení projednávání předloženého materiálu za účelem další
diskuse.
Předkladatel - Ing. Kubelka – ředitel MHMP uvedl, že přerušuje projednávání
předloženého materiálu, na což reagovala radní Johnová s tím, aby se o předloženém
materiálu hlasovalo.
PŘERUŠENO

22.

radní Johnová

k návrhu na navýšení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a řediteli
příspěvkové organizace hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
TISK R-39179
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

11:32 – 11:33
10
0
0
1
913

S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní
Johnová.

Navržené usnesení bylo schváleno.
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23.

radní Chabr v zastoupení I. náměstek primátora Hlaváček

k návrhu na schválení výpovědi nájemní smlouvy č. NAP/83/01/025864/2016
TISK R-40231
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

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

PŘIJATO

11:34 – 11:35
10
0
0
1
914

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele –
náměstek primátora Hlaváček.
Navržené usnesení bylo schváleno.

24.

ředitel MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-40307
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

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

Navržené usnesení bylo schváleno.
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11:36 – 11:37
10
0
0
1
915

Bod č. 25
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 40 schváleného programu
(11:38 – 11:39)
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 10, nepřítomen 1 – radní Chabr - přijato)
1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAP/54/09/008895/2015 ze
dne 1. 6. 2015, uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako pronajímatelem a společností ECO HOTEL
a.s., IČO 28221478, jako nájemcem
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-39784
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 916
2. k návrhu OCP MHMP poskytnout slevu na nájemném nájemcům nebytových prostor
sloužících k podnikání, ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených do správy OCP MHMP
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-39500
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 917
3. k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice z
rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40104
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 918
4. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních prostředků od
MČ Praha 15 do státního rozpočtu
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-39809
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 919
5. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určeného pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40067
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 920
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6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40109
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 921
7. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
ze státního rozpočtu z Ministerstva financí v souvislosti s financováním výdajů spojených s
asistencí pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ HMP
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40113
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 922
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s
poskytnutím dotace na Program COVID – Nájemné
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40129
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 923
9. 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 sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40139
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 924
10. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 3 a Praha 10 na
úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem
hl.m. Prahy
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40140
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 925

17

11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40143
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 926
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha – Ďáblice
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40144
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 927
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40150
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 928
14. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a k
návrhu na schválení výpovědi nájemní smlouvy
 radní Chabr
 TISK R-39622
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 929
15. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení věcného břemene
 radní Chabr
 TISK R-40075
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 930
16. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Strašnice, obec Praha
 radní Chabr
 TISK R-39989
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 931
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17. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1766/2 o výměře 24 m2 a parc. č. 1766/6
o výměře 15 m2 k.ú. Kobylisy
 radní Chabr
 TISK R-39076
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 932
18. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3955/7 o výměře 1 m2 k.ú. Libeň a k
návrhu na uznání vlastnického práva
 radní Chabr
 TISK R-39458
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 933
19. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2270/1 o výměře 292 m2 v k.ú. Michle do
podílového spoluvlastnictví fyzických osob
 radní Chabr
 TISK R-39546
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 934
20. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2833/30, 3124/2, 3124/134 a
3124/135, vše v k.ú. Braník
 radní Chabr
 TISK R-39702
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 935
21. 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 Přední Kopanina (majetek vybudovaný v rámci stavby protipovodňového opatření v k.ú.
Přední Kopanina)
 radní Chabr
 TISK R-39687
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 936
22. k návrhu na přijetí daru - osobních ochranných prostředků od společnosti Alza.cz a.s.
 radní Johnová
 TISK R-39929
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 937
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23. k návrhu na přijetí daru - osobních ochranných prostředků od společnosti InoCure s.r.o.
a předání daru příspěvkové organizaci hl.m. Prahy Městské nemocnici následné péče
formou svěření
 radní Johnová
 TISK R-39937
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 938
24. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Kobylisy a úpravu rozpočtu v kap.
0582 v roce 2021
 radní Johnová
 TISK R-39733
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 939
25. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 05 a na schválení poskytnutí
finančních prostředků formou daru Nadačnímu fondu Donio na podporu občanské
iniciativy Energii lékařům
 radní Johnová, náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-40260
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 940
26. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2021, k návrhu na
odpis nedobytných pohledávek u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a
mládeže MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu
zaměstnanců v kap. 0416
 radní Šimral
 TISK R-40107
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 941
27. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT
 radní Šimral
 TISK R-40030
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 942
28. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 škol a školských
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných
městskými částmi hlavního města Prahy
 radní Šimral
 TISK R-40117
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 943
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29. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola a vyšší odborná škola
umělecká a řemeslná, se sídlem Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, v rejstříku škol a školských
zařízení
 radní Šimral
 TISK R-39870
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 944
30. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u příspěvkové
organizace, která je zřizovaná hlavním městem Prahou
 radní Šimral
 TISK R-40281
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 945
31. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Studio Ypsilon
 radní Třeštíková
 TISK R-40058
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 946
32. k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-40074
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 947
33. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům
 radní Zábranský
 TISK R-40097
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 948
34. k návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu bytu
 radní Zábranský
 TISK R-40136
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 949
35. k návrhu na uzavření smluv o podnájmu bytů
 radní Zábranský
 TISK R-40197
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 950
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36. k návrhu na schválení pronájmu bytů zvláštního určení hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-40219
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 951
37. k návrhu na schválení smluv o výpůjčce prostor se společností Medical service Davepo
s.r.o. a dohod o ukončení smluv o výpůjčce prostor se společností CITYLAB spol. s.r.o.
 ředitel MHMP
 TISK R-40149
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 952
38. k návrhu na ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2020
 ředitel MHMP
 TISK R-39015
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 953
39. k návrhu na rozpracování usnesení 26. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22. 4.
2021
 ředitel MHMP
 TISK R-40262
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 954
40. k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám na provozování sběrných dvorů hl. m.
Prahy k zajištění souladu s novou odpadovou legislativou
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-39756
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 955

Bod č. 26
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
11:40-11:41
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 I. náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci Ing. D. Kunce, vznesenou
při zasedání ZHMP dne 18. 3. 2021 ve věci přípravy nového územního plánu Prahy
2. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání Ing. T. Olivy, předsedy Spolku
občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, ve věci údržby zeleně v komplexu zahrad
vrchu Petřína
3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelaci Ing. arch. K. Horák
Goryczké, vznesenou při zasedání ZHMP dne 18. 3. 2021 ve věci záměru výstavby
cyklo-lávky přes schodiště v ulici Bělehradská, Praha 2 – Vinohrady
4. s odpovědí radního Chabra na podání E. Portychové, AMADEA, s.r.o., ve věci reakce
na podmínky výběrového řízení
5. s odpovědí radního Zábranského na podání R. Chmelové, starostky MČ Praha 10, ve
věci žádosti o poskytnutí dotace
6. s podáním od Petra a Jozefa Onderkových týkající se žádosti o neposkytnutí čapadla
na Smetanově nábřeží č.p. 329 k realizaci projektu nových visutých lávek a
promenády na Vltavě
7. s podáním Ing. P. Hejmy, starosty MČ Praha 1, Věc: „Prohlášení k realizaci projektu
revitalizace plochy Anenského trojúhelníku a rekonstrukce a obnovy čapadla při
ulici Karoliny Světlé“

K informaci členové Rady HMP obdrželi:
Informace o veřejných sbírkách za rok 2020
 ředitel MHMP
 TISK R-39954
Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za
období 1/2021 až 3/2021
 ředitel MHMP
 TISK R-40259
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15. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:42 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 895 až č. 955 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: 3. 5. 2021
Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.

Ověřovatelé:

Mgr. Milena Johnová, v. r.
radní hl. m. Prahy

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.,v.r
radní hl. m. Prahy
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