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Zápis 
 

z 12. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 23. 3. 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
Ověřovatelé:  1. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová  
Zapisovatelka: Mgr. Ingrid Žálková 
 
 
 12. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:36 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:37 – 10:40) 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP 
 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Hasičská stanice č. 5, Průběžná 74, nová budova - projektová dokumentace" 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 35855 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Podpora 
pro používané úložné a zálohovací technologie IBM, včetně náhrady úložné kapacity s 
ukončenou podporou" 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 35249 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Náhrada 
stávající výpočetní serverové kapacity datového centra Městské policie hl. m. Prahy" 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 35366 

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

− radní Chabr 
− TISK R- 34596 

 
Schválení programu 12. jednání Rady HMP  
 Program 12. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Zábranský) 
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2.  I. náměstek primátora Hlaváček a náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42700 
Revitalizace Malostranského náměstí; stavební práce" 
 
TISK R- 35780 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – INV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 

radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 532 
  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – náměstek primátora Hlaváček a 
náměstek primátora Hlubuček. 
 K uvedenému materiálu vystoupili náměstek primátora Vyhnánek a primátor 
hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
Stavba č. 8588 TV Malá Ohrada, etapa 0006 Červeňanského 
 
TISK R- 35826 Doba projednávání:  10:43 – 11:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – INV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1  

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 533 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na r. 2020 a poskytnutí účelové 
investiční dotace Praha 8 na rekonstrukci a přístavbu budovy v užívání Městské policie hl. 
m. Prahy 
 
TISK R- 33776 Doba projednávání:  10:45 – 10:46 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – MP HMP 

Mgr. Petrovský – MP HMP 
Bc. Slabihoudek – radní MČ Praha 8 

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

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 534 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Záruční a 
pozáruční servis a mimosezónní uskladnění motocyklů pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy na 4 roky" 
 
TISK R- 35651 Doba projednávání:  10:47 – 10:48 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – MP HMP 

Mgr. Petrovský – MP HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1  

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 535 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka 
nástroje pro správu privilegovaných účtů Městské policie hl. m. Prahy" 
 
TISK R- 35421 Doba projednávání:  10:49 – 10:50 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – MP HMP 

Mgr. Petrovský – MP HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 1  

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 536 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zimní 
dětská rekreace pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 2 roky" 
 
TISK R- 35999 Doba projednávání:  10:51 – 10:52 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – MP HMP 

Mgr. Petrovský – MP HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1  

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 537 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na schválení Zásad zřizování dobíjecí infrastruktury 
 
TISK R- 35801 Doba projednávání:  10:53 – 10:54 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 

NEHLASOVAL: 1 
NEPŘÍTOMEN: 1 
radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 538 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele na výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Výběr 
administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících" 
 
TISK R- 35912 Doba projednávání:  10:55 – 11:06 
PŘIZVANÍ: --- 
PŘERUŠENO   
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Radní Kordová Marvanová vyslovila připomínky k uvedenému materiálu 
týkající se nesouhlas s délkou 10 let, na kterou bude uzavírána rámcová smlouva. 
Navrhla, aby uvedená smlouva byla vypověditelná, případně byla uzavřena na kratší 
časové období. Na uvedené reagoval náměstek primátora Scheinherr. Dále se do diskuse 
zapojili JUDr. Havel, Ph.D. – ředitel LEG MHMP a Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP. 
 Předkladatel projednávání uvedeného materiálu přerušil z důvodu získání a 
následného poskytnutí doplňujících informací. Materiál bude projednán na konci 
dnešního jednání Rady hl. m. Prahy. 
 PŘERUŠENO.  
 



6 
 

10.  radní Johnová 
 
k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 - 
Doplňková síť - II." 
 
TISK R- 36079 Doba projednávání:  11:07 – 11:08 
PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 

radní Zábranský  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 539 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na zrušení "Zásad zabezpečování propagace na reklamních plochách městského 
mobiliáře" poskytovaných společností JCDecaux, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy 
č. 471 ze dne 10. 3. 2015, a k návrhu na schválení "Zásad zabezpečování propagace na 
reklamních plochách městského mobiliáře" 
 
TISK R- 34678 Doba projednávání:  11:09 – 11:10 
PŘIZVANÍ: Ing. Trubková – OMM MHMP 

Mgr. Fojtík – OMM MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 540 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Chabr stáhl svůj materiál R-35654 „k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 
629/5 a parc.č. 629/8 v k.ú. Veleslavín“ z operativního rozhodování Rady HMP. 
 
k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 629/5 a parc.č. 629/8 v k.ú. Veleslavín 

− radní Chabr 
− TISK R- 35654 

 
 
Bod č. 12 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 21 schváleného programu 
(11:11 – 11:13) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – radní Zábranský) 
 
 
1. ke schválení rozšířené revize č. 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro 
programové období 2014 – 2020 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R- 35870 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 541 
 
2. k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
č.  NAP/54/09/013375/2018 za účelem změny doby nájmu, a to na dobu neurčitou 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 35671 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 542 
 
3. k návrhu na uzavření smlouvy o umístění nádob na sběr jedlých tuků a olejů na území 
hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 35890 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 543 
 
4. k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 
2019 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., 
o  loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 35986 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 544 
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5. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životní prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Národního programu Životní prostředí určené pro HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha – Suchdol 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36047 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 545 
 
6. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36136 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 546 
 
7. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní smlouvě 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R- 36123 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 547 
   
8. 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 6 
(pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Ruzyně, Střešovice a Veleslavín) 

− radní Chabr 
− TISK R- 35863 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 548 
 
9. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věci a odejmutí správy svěřených věcí  z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Křeslice (pozemky v k.ú. Křeslice) 

− radní Chabr 
− TISK R- 35253 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 549 
 
10. 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 9 
(pozemky v k.ú. Střížkov) 

− radní Chabr 
− TISK R- 35900 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 550 
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11. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 5029, parc.č. 5030/23 a parc.č. 5030/27 v 
k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R- 35536 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 551 
 
12. k návrhu na bezúplatné nabytí 70 ks stožárů veřejného osvětlení, kabelového vedení a 
zapínacího místa v k.ú. Letňany z vlastnictví CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. 
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R- 35758 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 552 
   
13. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R- 35927 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 553 
 
14. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2020 určenou na 
zajištění financování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) u základních 
uměleckých škol, zřizovaných hlavním městem Prahou 

− radní Šimral 
− TISK R- 36071 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 554 
 
15. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 

− radní Šimral 
− TISK R- 35892 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 555 
 
16. k návrhu odpovědi na stížnost na Střední odbornou školu civilního letectví, Praha - 
Ruzyně, K letišti 278/4 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R- 36092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 556 
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17. k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační 
projekty spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva 
č.  3 

− radní Šimral 
− TISK R- 36058 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 557 
 
18. k návrhu na personální změnu v Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

− radní Třeštíková 
− TISK R- 36073 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 558 
   
19. k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vzniklých z opožděného zaplacení 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R- 35633 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 559 
 
20. k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 

− pověřená řízením MHMP 
− TISK R- 35867 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 560 
 
21. k návrhu na rozpracování usnesení 15. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
19.  3.  2020 - II. část 

− pověřená řízením MHMP 
− TISK R- 36226 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 561 
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PŘERUŠENÝ MATERIÁL 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele na výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Výběr 
administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících" 
 
TISK R- 35912 Doba projednávání:  11:14 – 11:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 

radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 562 
  
 Náměstek primátora Scheinherr přednesl doplňující informace. Radní 
Kordová Marvanová vyslovila opětovně připomínky týkající se délky 10 let, na kterou 
bude uzavírána rámcová smlouva. Na uvedené reagoval náměstek primátora Scheinherr, 
který sdělil, že je možné nevyužívat služby plynoucí z uvedené smlouvy. Na uvedené 
reagovala radní Kordová Marvanová s tím,  že sice není nutné využívat uvedené služby, 
ale ani není možné zadat plnění uvedených služeb jinému dodavateli. Dále vystoupili 
Mgr.  Dufková – ředitelka VEZ MHMP a radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 13 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:22-11:49 
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. 
 
 

- Mgr. Čižinský – předseda klubu PRAHA SOBĚ vznesl dotaz k informovanosti 
ohledně projednávaných bodů na Krizovém štábu hl. m. Prahy, na uvedené 
reagoval primátor hl. m. Prahy. Do diskuse se dále zapojili Jan Wolf – 
předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP, náměstek primátora Hlubuček, radní Chabr, radní Kordová Marvanová a 
náměstek primátora Vyhnánek 

- náměstek primátora Hlubuček informoval o přijatých bezpečnostních opatřeních 
v důsledku šíření koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu. K uvedenému dále 
vystoupili radní Johnová, primátor hl. m. Prahy, Mgr. Čižinský – předseda klubu 
PRAHA SOBĚ, radní Kordová Marvanová a náměstek primátora Vyhnánek. 

- Ing. Javornická informovala o situaci na Magistrátu HMP v důsledku šíření 
koronaviru a o přijatých opatřeních 

 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vybory_zastupitelstva/index.html?committeeId=33572
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s el. podáním Divadla Bez Zábradlí s.r.o. ze dne 15. 3. 2020 ve věci dopisu 
zastupitelstvu – situace Divadla Bez zábradlí 

2. s podáním Spolku pro ochranu spotřebitelů energie a komunitní energie, z.s. týkající 
se ochrany spotřebitele energie v době mimořádného stavu 

3. s el. podáním *** ********* ze dne 13. 3. 2020 týkající se vstupného na Karlův most 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 2020 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R- 36189 
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12. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:50 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 532 až č. 562 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 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Ingrid Žálková, v. r.      
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r. 

1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r. 
  radní hl. m. Prahy  
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