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Zápis 
 

z 18. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 4. května 2020 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 18. 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 – 10:28) 
 

Radní JUDr. Hana Kordová Marvanová k zápisu z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze 
dne 16. 4. 2020 uvedla, že by chtěla doplnit své vyjádření k materiálu R-36384                
(ke schválení smlouvy "Dohoda o vytvoření a správě Záručního fondu COVID PRAHA 
2020") schváleného Radou HMP usnesením č. 751, na což reagoval primátor hl. m. Prahy 
s tím, že schválení zápisu z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 4. 2020 se 
odkládá na příští jednání Rady HMP z důvodu případného doplnění vyjádření radní 
JUDr. Hany Kordové Marvanové, s čímž radní JUDr. Hana Kordová Marvanová souhlasila.   

 
 
Schválení zápisu z 16. jednání Rady HMP ze dne 20. 4. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb intermodálního plánovače trasy 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-35821 
- zařazeno jako bod č. 21 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-35821 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.  



2 
 

 
 
k uzavření Memoranda o rozvoji území areálu Masarykova nádraží a Havlíčkova náměstí 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-36620 
- zařazeno jako bod č. 23 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36620 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nehlasoval 1 – přijato.  
 
 
k návrhu na zakoupení Sestavy zařízení pro testování filtrů SMPS3938L52-DP a na úpravu 
rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 07 – bezpečnost 

- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-36498 
- zařazeno jako bod č. 22 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-36498 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, nehlasoval 2 – přijato.  
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 115/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-33551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 18. jednání Rady HMP  
 Program 18. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, nehlasoval 1) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Poskytování servisní podpory tiskového řešení “ 
 

TISK R-36221 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 837 

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

3.  I. náměstek primátora Hlaváček  

 
k návrhu zadání změn/úprav ÚP (fáze "zadání“, vlna 08) 
 

TISK R-36021 Doba projednávání:  10:31 – 10:33 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 838 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček a uvedl, že z předloženého materiálu vyřazuje změnu U1366, která 
se nachází na území MČ Praha 4.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3176 (fáze "návrh", vlna 12) 
 
TISK R-36172 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 839 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu na ukončení pořizování změn ÚP - Z 3265 a 3266 (fáze „návrh“, vlna 17) 
 

TISK R-36173 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 840 

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

 
k pořízení urbanistické studie Kyje - Hloubětín a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 10 a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 
TISK R-35845 Doba projednávání:  10:38 – 10:39 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 841 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Protipovodňová opatření na vodním toku Rokytka v ř.km 11,1-11,7“ 
 

TISK R-36354 Doba projednávání:  10:40 – 10:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Frantík – OCP MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 842 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2020 
 
TISK R-36330 Doba projednávání:  10:42 – 10:43 

PŘIZVANÍ: Ing. Frantík – OCP MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 843 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k podpoře hl. m. Prahy na zavedení zálohového systému nápojových obalů na území ČR 
 
TISK R-36413 Doba projednávání:  10:44 – 10:45 

PŘIZVANÍ: Ing. Frantík – OCP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 844 

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



7 
 

10.  náměstek primátora Scheinherr 
 
ke koncepci řešení spojení městských částí Praha 6, Praha-Troja a Praha 8 veřejnou 
dopravou 
 

TISK R-36359 Doba projednávání:  10:46 – 10:54 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 845 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheihnerr a upozornil členy Rady HMP na již upravený návrh usnesení.  
 V. Mahrik – předseda klubu Piráti ZHMP v rámci svého vyjádření k materiálu 
požádal předkladatele o jeho stažení z dnešního jednání Rady HMP z důvodu jeho 
dalšího doplnění, na což reagoval předkladatel materiálu. 
 K předloženému materiálu se dále vyjádřili - J. Wolf – místopředseda klubu 
TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu ZHMP, Ing. Richter – předseda Výboru pro 
dopravu ZHMP, P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 
památkovou péči ZHMP.  
 Předkladatel materiálu uvedl, že předložený materiál z dnešního jednání 
Rady HMP nestáhne.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

11.  radní Chabr, náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na znění vzorových podmínek výběrového řízení na pacht zemědělského 
pozemku/ů 
 

TISK R-36484 Doba projednávání:  10:55 – 10:57 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 846 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – radní Chabr, náměstek primátora 
Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  radní Chabr 
 
k harmonogramu zajištění městského mobiliáře na území hl. m. Prahy a uzavření 
„Smlouvy o poskytování služeb“ se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2020 
 

TISK R-36241 Doba projednávání:  10:58 – 11:00 
PŘIZVANÍ: T. Jílek - Technologie hl. m. Prahy, a.s. 
Ing. Novotný – Technologie hl. m. Prahy, a.s.   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 847 
  
 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že jsou přítomni, prostřednictvím 
videokonference, zástupci Technologie hl. m. Prahy, a.s.   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

13.  radní Johnová  

 
k návrhu na udělení výjimky z Pravidel pro zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl. m. Prahy 
 
TISK R-36159 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 848 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Šimral  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Gym. J. 
Heyrovského, P5 - zatepl. vnějšího pláště budovy" v objektu Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského, Praha 5, Mezi školami 2475 
 
TISK R-36287 Doba projednávání:  11:03 – 11:04 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 849 

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

15.  radní Šimral  

 
k návrhu na poskytnutí dotací v Opatření I/a na základě Programu podpory využití 
volného času dětí a mládeže na rok 2020 
 
TISK R-36144 Doba projednávání:  11:05 – 11:06 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 850 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Šimral  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí individuálních neinvestičních 
účelových dotací sportovním zařízením s vysokou energetickou náročností v souvislosti s 
opatřeními proti šíření nákazy koronavirem a onemocnění COVID-19 a prodloužením 
lhůty pro rozhodnutí o žádosti v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze pro rok 2020 
 
TISK R-36390 Doba projednávání:  11:07 – 11:08 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 851 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  radní Šimral  

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

TISK R-36433 Doba projednávání:  11:09 – 11:10 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 852 

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

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 10 - ROZ MHMP a kapitoly 06-KUC MHMP a 
uzavření Pachtovní smlouvy a Smlouvy o provádění veřejně prospěšných činností mezi 
hl.m. Prahou a Prague City Tourism a.s. 
 
TISK R-35978 Doba projednávání:  11:11 – 11:12 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP  
Mgr. Oploštil - zástupce AK HAVEL a PARTNERS 
Mgr. Cipro - předseda představenstva Prague City Tourism, a.s. 
Ing. Novotný - místopředseda představenstva Prague City Tourism, a.s 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 853 

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

19.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2020 
 

TISK R-36111 Doba projednávání:  11:13 – 11:14 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 854 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a navrhla 
úpravu materiálu tak, že akcím pod pořadovými čísly 101, 113, 114, 121 a 128, 
uvedeným v příloze č. 1 k návrhu usnesení, bude Radou HMP přidělena nulová částka.   
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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20.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2020 
 

TISK R-36097 Doba projednávání:  11:15 – 11:18 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 855 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková a navrhla úpravu materiálu tak, že u žádosti dejvického divadla na 
vycestování do zahraničí, bude Radou HMP přidělena nulová částka. 
 Radní Chabr vznesl dotaz na celkovou výši částky uvedenou v návrhu 
usnesení, na což reagovala radní Třeštíková s tím, že tato částka bude upravena 
v souladu s výše navrhovanou změnou v materiálu.   
 Ing. Nacher – předseda klubu ANO 2011 ZHMP vznesl dotaz, z hlediska 
cestovního ruchu, k plánované letošní akci Prague Pride, na který odpovídala radní 
Třeštíková.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se účelu dotace festivalu Prague 
Pride, na který odpovídala radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo v upraveném znění schváleno.  
 
 
 

21.  primátor hl. m. Prahy 
 
k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb intermodálního plánovače trasy 
 
TISK R-35821 Doba projednávání:  11:19 – 11:22 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 856 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
                     Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k materiálu a požádal 
předkladatele o dovysvětlení některých aspektů materiálu týkajících se ceny, termínu, 
vlastního provozu řešení, na což odpovídal primátor hl. m. Prahy.  

        Mgr. Ing. Beránek – předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP doplnil 
informaci k ceně. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k návrhu na zakoupení Sestavy zařízení pro testování filtrů SMPS3938L52-DP a na úpravu 
rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 07 – bezpečnost 
 

TISK R-36498 Doba projednávání:  11:23 – 11:24 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 857 

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

23.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k Dohodě o spolupráci při rozvoji území areálu Masarykova nádraží a Havlíčkova náměstí 
 
TISK R-36620 Doba projednávání:  11:25 – 11:38 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 858 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP upozornil na změny v materiálu, ke kterým došlo v průběhu dnešního 
jednání Rady HMP, konkrétně v příloze č. 1 k návrhu usnesení s tím, že změny jsou 
následující: slovo Memorandum je nahrazeno Dohodou o spolupráci, dále došlo k úpravě 
odstavce pod bodem s názvem Společná ustanovení.  
 Radní Zábranský se vyjádřil k materiálu a uvedl pozměňovací návrh ve 
smyslu, aby se HMP odvolalo proti výsledkům územního řízení s odůvodněním, že jej 
považuje za netransparentní.  
 Ředitel LEG MHMP upozornil Radu HMP na potřebu úpravy znění návrhu 
usnesení v souladu s provedenými změnami v materiálu.   
 Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu návrhu usnesení tak, že namísto 
Memoranda bude Dohoda o spolupráci; dále bod I. bude znít Rada hl. m. Prahy 
schvaluje uzavření Dohody o spolupráci……….. 
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 Radní Chabr vznesl dotaz týkající se Stavebního úřadu MČ Prahy 1, na který 
odpovídal radní Zábranský.  
 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ODS ZHMP vznesla dotaz týkající se 
stavebních úřadů, na který odpovídal radní Zábranský.  
 P. Zeman - předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP reagoval na vyjádření radního Zábranského.  
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že nejprve se bude hlasovat o pozměňovacím 
návrhu radního Zábranského, ve smyslu, že namísto schválení Memoranda a jeho 
podpisu, bude v návrhu usnesení Radou HMP uložen úkol řediteli Institutu plánování a 
rozvoje HMP odvolat se s ohledem na porušení transparentnosti; následně se bude 
hlasovat o návrhu usnesení s úpravami ve smyslu, že Rada hl. m. Prahy schvaluje 
Dohodu o spolupráci.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radního 
Zábranského – pro hlasovalo 3, nehlasovalo 8 – pozměňovací návrh nebyl přijat.  
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že nyní se bude hlasovat o návrhu usnesení 
v upraveném znění, které mají členové Rady HMP na svých monitorech.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  pověřená řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-36614 Doba projednávání:  11:39 – 11:40 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 859 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11:41-11:43 
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se stavu materiálů zařazených v operativním 
rozhodování Rady HMP - R-36259, R-36540, na což reagovali: náměstek primátora 
Vyhnánek, zástupce ROZ MHMP, Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální 
politiku ZHMP. Dále primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz ke stavu materiálu R-36594, na 
což reagoval pověřený řízením OVO MHMP. Radní Třeštíková vznesla dotaz k materiálu 
R-36091 týkající se bezpečnostních prvků, na který odpovídal náměstek primátora 
Hlubuček a reagoval náměstek primátora Hlaváček.  
 
Bod č. 25 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 38 schváleného programu 
(11:44 – 11:45) 
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 11) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36404 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 860 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36405 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 861 
 
3. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36406 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 862 
 
4. k úpravě rozpočtu za účelem financování projektu Řízení ITI PMO III v roce 2020 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36497 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 863 
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5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy za 
účelem výstavby dočasného skladovacího prostoru formou jednopodlažní montované haly 
na pozemcích parc. č. 296/1, 296/2 a 297 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-33332 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 864 
 
6. k revokaci usnesení Rady HMP č.254 ze dne 13. 2. 2018 k návrhu Zásad pro umísťování 
přechodných bezpečnostních prvků ve vybraných lokalitách hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-36091 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 865 
 
7. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s fyzickými 
osobami podnikajícími na části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP 
MHMP 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-36110 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 866 
   
8. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2020 a neinvestičního 
transferu od MČ Praha 5 na rok 2020 na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované 
autobusovou dopravou PID 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-36499 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 867 
 
9. k průběžné zprávě o stavu plnění Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné 
dopravě v hlavním městě Praze 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-36317 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 868 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o investiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu 
životního prostředí 2014 – 2020 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-36363 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 869 
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu 
Zaměstnanost 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36431 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 870 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36515 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 871 
 
13. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 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-36526 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 872 
   
14. 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-36532 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 873 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Zaměstnanost 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 874 
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16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 13 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36440 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 875 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 9 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R- 36443 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 876 
 
18. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské 
péče od MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36414 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 877 
 
19. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí na realizaci aktivit v rámci projektu "Obec přátelská rodině a 
seniorům 2020" 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-36295 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 878 
   
20. k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2788/5 o výměře 70 m2 v 
k.ú. Michle 

 radní Chabr 
 TISK R-34889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 879 
 
21. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 455/93 v k.ú. Krč, obec Praha, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-36380 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 880 
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22. k návrhu na úplatné nabytí 6-ti nebytových prostor sloužících jako zázemí mateřských 
školek z vlastnictví SBD POKROK do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-36117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 881 
 
23. k návrhu na přijetí daru zdravotnického materiálu od společnosti JRD Development 
s.r.o. 

 radní Chabr 
 TISK R-36594 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 882 
 
24. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví příspěvkovou organizací hl. 
m. Prahy Palata - Domov pro zrakově postižené 

 radní Johnová 
 TISK R-36222 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 883 
 
25. k návrhu na přiznání mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou v souvislosti s aktuálním výskytem 
onemocnění COVID-19 v České republice 

 radní Johnová  
 TISK R-36540 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 884 
   
26. k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě DOT/04/03/007837/2019 

 radní Johnová  
 TISK R-36420 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 885 
 
27. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05, odboru 81 a odboru 82 v 
roce 2020 

 radní Johnová  
 TISK R-36294 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 886 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

 radní Šimral  
 TISK R-36246 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 887 
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29. k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro 
rok 2020 

 radní Šimral  
 TISK R-36152 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 888 
 
30. k návrhu na navýšení rozpočtu v kap. 04 – školství, mládež a sport na rok 2020 o 
účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 

 radní Šimral  
 TISK R-36078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 889 
 
31. k návrhu odpovědi na stížnost na Gymnázium Jana Nerudy, školu hlavního města 
Prahy, Praha 1, Hellichova 3 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

 radní Šimral  
 TISK R-36324 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 890 
   
32. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ do 
vlastnictví příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 

 radní Šimral  
 TISK R-36351 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 891 
 
33. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitele školy ke dni 30. 9. 2020 v působnosti odboru školství, mládeže 
a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

 radní Šimral  
 TISK R-36299 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 892 
 
34. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 

 radní Šimral  
 TISK R-36368 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 893 
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35. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 radní Zábranský  
 TISK R-36098 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 894 
 
36. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský 
 TISK R-36458 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 895 
   
37. k návrhu na snížení nájemného v užívaných služebních bytech hl.m. Prahy 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36321 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 896 
 
38. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 09 - 
odbor služeb, na zajištění opatření proti COVID 19 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-36259 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 897 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 26 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:46-11:47 
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. 
 
 

- radní Třeštíková vznesla dotaz týkající se současného jednání Rady HMP formou 
videokonference, na který reagoval primátor hl. m. Prahy   
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radního Chabra na podání Ing. K. Borkové ve věci zvýšení nájemného 
v nebytových prostorách 

2. s elektronickým podáním Mgr. V. Orcígra, Arnika – Centrum pro podporu občanů, 
týkající se způsobu povolování výstavby u Masarykova nádraží v Praze  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 1.Q. 
2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-36530 

 
ke změně sídla Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a předpokládanému uvolnění 
budovy Žatecká 110/2, Praha 1 od června 2021 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-36524 
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18. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:48 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 837 až č. 897 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.      
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


