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Zápis 
 

z 13. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 4. dubna 2022 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:   na začátek jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. 
arch. Petr Hlaváček 
   na část jednání – radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et 
Ph.D.  
 
Ověřovatelé: náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 

radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr  
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 13. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 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 
(10:05 – 10:07) 
 
Schválení zápisu z 11. jednání Rady HMP ze dne 21. 3. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 1 –                      
I. náměstek primátora Hlaváček) 
 
 
Radní Šimral požádal o předřazení svých materiálů na začátek dnešního projednání 
Rady HMP a dále omluvil svou nepřítomnost na části dnešního jednání Rady HMP.  
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na zrušení Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v 
hlavním městě Praze pro rok 2022 a vyhlášení Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy 
na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II. 

- radní Šimral  
- TISK R-43819 
- zařazeno jako bod č. 4 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-43819 do 
projednání Rady HMP s tím, že tento materiál bude zařazen jako bod č. 4 – pro hlasovalo 
10, nepřítomen 1 – I. náměstek primátora Hlaváček – přijato.  
 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úplatný převod staveb bez č.p./č.evid. umístěných na pozemcích parc. č. 5/6 a 
5/7, vše v k.ú. Hrdlořezy, obec Praha 

- radní Chabr  
- TISK R-40374 

 
 
 

 
 
 

 
Schválení programu 13. jednání Rady HMP  
 Program 13. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – I. náměstek primátora Hlaváček) 
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2.  radní Šimral  
 
k uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou a společností F - MARK, 
s.r.o. vztahující se ke Smlouvě o zajištění pilotního provozu stánku hl.m. Prahy pro 
podporu podnikání a inovací č. DIL/53/03/001765/2020 ze dne 8. 9. 2020 a narovnání 
sporných práv a povinností mezi stranami 
 
TISK R-42649 Doba projednávání:  10:08 – 10:09 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 685 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

3.  radní Šimral  

 
k návrhu na prodloužení lhůty pro navrácení poskytnutých návratných finančních 
výpomocí příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední školy - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 
 
TISK R-43425 Doba projednávání:  10:10 – 10:11 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                   I. náměstek primátora Hlaváček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 686 

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

 
k návrhu na zrušení Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v 
hlavním městě Praze pro rok 2022 a vyhlášení Programu zkvalitnění výuky tělesné 
výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II. 
 
TISK R-43819 Doba projednávání:  10:10 – 10:15 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                   I. náměstek primátora Hlaváček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 687 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
požádal o objasnění bodu D. Maximální výše dotace v příloze č. 1 k návrhu usnesení 
(Program zkvalitnění výuky tělesné výchovy), na což reagoval předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Radní Šimral se odpojil z dnešního videokonferenčního jednání Rady HMP.  

 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že I. náměstek primátora Hlaváček je 
již přítomen.  

 

5.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na znovu osazení pamětních desek na objekt Staroměstské radnice a úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-42734 Doba projednávání:  10:16 – 10:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 688 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru pro Tělocvičnou jednotu 
SOKOL Bratislava I Vinohrady a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2022 
 
TISK R-43364 Doba projednávání:  10:18 – 10:20 

PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 689 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy a zároveň požádal o úpravu termínů v rámci bodu II. návrhu usnesení, a to na 
14. 4. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 

7.  I. náměstek primátora Hlaváček  

 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 2022 v kap. 01 Rozvoj obce 
 
TISK R-43005 Doba projednávání:  10:21 – 10:25 

PŘIZVANÍ: Ing. Pech – UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 690 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil z rozpočtového hlediska.  
 Primátor hl. m. Prahy přečetl komentář Mgr. Boháče – ředitel IPR HMP, který 
reaguje na vyjádření náměstka primátora Vyhnánka.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru realizace veřejné zakázky s názvem "Park Maniny a Koncepce Rohanského a 
Libeňského ostrova“ 
 

TISK R-42362 Doba projednávání:  10:26 – 10:54 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral   
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 691 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil a navrhl úpravu návrhu usnesení a 
to doplnění nového bodu ve smyslu – Rada HMP ukládá předkladatelům do konce května 
2022 předložit Radě HMP informaci o investici jako celku, o jednotlivých etapách, 
odhadových nákladech a i případném vlivu celé akce na průběh povodní v Praze, na což 
reagoval předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček s tím, že předložený materiál se 
netýká terénních úprav a namísto výše uvedeného návrhu považuje za vhodnější 
přípravu informačního materiálu k jednotlivým etapám řešeného území.  
 Náměstek primátora Vyhnánek upřesnil svůj pozměňovací návrh na doplnění 
návrhu usnesení tak, aby nositelem úkolu byl náměstek primátora Hlubuček, na což 
reagoval náměstek primátora Hlubuček s tím, že toto doplnění považuje za nevhodné a 
za vhodnější považuje připravit souhrnný informační materiál do Rady HMP.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal o zpracování a předložení souhrnné 
informace akcí v řešeném území, na což reagoval předkladatel – I. náměstek primátora 
Hlaváček s tím, že zmíněná informace pro Radu HMP bude připravena ve spolupráci 
s náměstkem primátora Hlubučkem.    
 Ing. arch. Veselý – zástupce ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území se 
vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Následovala diskuse, ve které vystoupili: náměstek primátora Vyhnánek,        
I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček, radní Zábranský.  
 Předkladatel – náměstek primátora Hlubuček, na základě předchozí diskuse, 
požádal o doplnění nového bodu do návrhu usnesení ve znění – „Rada hl. m. Prahy 
ukládá náměstkovi primátora Hlubučkovi podat souhrnnou informaci Radě HMP o vzniku 
parku a protipovodňových opatření v tomto území. Termín: 31. 5. 2022“, s čímž druhý 
předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček, i náměstek primátora Vyhnánek, 
souhlasili.  
 Předkladatel – náměstek primátora Hlaváček dále požádal o úpravu termínů 
v rámci bodu IV.1.1., IV.2.2., IV.3.2. návrhu usnesení, a to na 14. 4. 2022.    
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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9.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Chabr, náměstek primátora 
Scheinherr 

 
k dalšímu postupu koordinace a rozvoje lokality Praha 8 – Palmovka 
 

TISK R-43340 Doba projednávání:  10:55 – 11:38 
PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
developerské společnosti  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 692 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k informacím obsaženým v důvodové 
zprávě materiálu a vznesla dotazy týkající se zapojení Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
a.s. v této věci a navrhla, aby Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. poskytl informace 
ohledně vlastněných nemovitostí v této lokalitě, na což reagoval předkladatel –                  
I. náměstek primátora Hlaváček s tím, že toto téma předložený materiál neřeší.     
 Předkladatel - náměstek primátora Scheinherr reagoval na dotazy radní 
Kordové Marvanové.  
 Radní Kordová Marvanová navrhla úpravu návrhu usnesení ve smyslu 
doplnění nového bodu – Rada HMP žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. poskytnout 
informace týkající se záměru ohledně nemovitostních aktiv v majetku Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, a.s., kterých se týká tato lokalita, tj. o které pozemky se jedná a co se s nimi 
plánuje; termín do jednoho měsíce.  
 Předkladatel - náměstek primátora Scheinherr, v reakci na návrh radní 
Kordové Marvanové, uvedl, že považuje za vhodnější nechat připravit Pražskou 
developerskou společnost ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. 
informaci k celému rozvoji řešeného území.  
 I. náměstek primátora Hlaváček a primátor hl. m. Prahy reagovali na 
předchozí vyjádření.  
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila k využití 
objektu Nová Palmovka a reagovala na vyjádření náměstka primátora Scheinherra.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: radní Kordová Marvanová, 
náměstek primátora Scheinherr, I. náměstek primátora Hlaváček, Mgr. Zajíček – 
předseda klubu ZHMP ODS se vyjádřil a požádal o prověření zmíněných skutečností 
ohledně majetku, který vlastní hlavní město Praha, městské organizace nebo hlavním 
městem Praha ovládané společnosti, v tomto území kolem metra Palmovka.  
 Náměstek primátora Scheinherr upozornil na formulaci nového bodu návrhu 
usnesení, které je zobrazeno členům Rady HMP na obrazovce, ve znění: „Rada hl. m. 
Prahy žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. připravit ve spolupráci s Pražskou 
developerskou společností, příspěvková organizace informaci týkající se záměru ohledně 
nemovitostních aktiv v okolí Palmovky“, s čímž radní Kordová Marvanová souhlasila.  
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 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl dotaz k využití 
objektu Nová Palmovka, na který reagoval primátor hl. m. Prahy, předkladatel - radní 
Chabr.  
 Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS navrhl doplnit textaci nového bodu 
návrhu usnesení ve znění – „………včetně závazků vyplývajících z uzavřených smluv“, 
s čímž předkladatelé souhlasili s tím, že celé znění nového bodu návrhu usnesení bude 
následující: „Rada hl. m. Prahy žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. připravit ve 
spolupráci s Pražskou developerskou společností, příspěvková organizace, informaci 
týkající se záměru ohledně jejich nemovitostních aktiv v okolí Palmovky vč. závazků 
vyplývajících z uzavřených smluv“. 
 Závěrem se vyjádřili: náměstek primátora Vyhnánek, I. náměstek primátora 
Hlaváček, Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS, radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 

10.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Odvodnění Nebozízku a oprava havarijního stavu štoly č. X“ 
 

TISK R-43221 Doba projednávání:  11:39 – 11:40 

PŘIZVANÍ: Ing. Frantík – OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 693 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost 
jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2022 
 

TISK R-43500 Doba projednávání:  11:41 – 11:42 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 694 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

12.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44574 
Kaštanka; zhotovitel" 
 

TISK R-43286 Doba projednávání:  11:43 – 11:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 695 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. 
Prahy na rok 2022 a návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

TISK R-43437 Doba projednávání:  11:45 – 11:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 696 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

14.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a 
dost. Průmyslového paláce; dočasný správce stavby“ 
 

TISK R-43586 Doba projednávání:  11:47 – 11:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 697 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru pro Junák – český skaut, 
Skautský institut, z. s. a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-43625 Doba projednávání:  11:49 – 11:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 698 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Primátor hl. m. Prahy, po upozornění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, 
navrhl úpravu termínů v rámci bodu III. návrhu usnesení, a to na 14. 4. 2022, což bylo 
předkladatelem akceptováno.  
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotazy, na které reagoval primátor hl. m. 
Prahy. 
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se vyjádřila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

16.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření Rámcové smlouvy o dílo na stavební práce a související činnosti a 
zavedení nové investiční akce „Rek. nemovitostí ve vlastnictví HMP“ do centrálního 
číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů investiční akce 
 
TISK R-42243 Doba projednávání:  11:57 – 12:20 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 699 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na finanční rámec, na který odpovídal 
předkladatel.  
 Radní Zábranský požádal o vysvětlení některých skutečností týkající se 
předloženého materiálu, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP, T. Jílek – 
předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s.  
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 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz, na který odpovídal T. Jílek – 
předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s.   
 Primátor hl. m. Prahy požádal o přerušení projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem detailnějšího seznámení se s jeho 
obsahem, na což reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  

 Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze I. náměstkovi primátora 
Hlaváčkovi.  

 Ředitel MHMP ************** požádal, aby se o předloženém materiálu dnes 
hlasovalo, na což reagoval T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, 
a.s.   

 I. náměstek primátora Hlaváček předal zpět řízení schůze primátorovi hl. m. 
Prahy.  

 Primátor hl. m. Prahy se závěrem vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemků hlavního města Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území pro Skanska Zeta Project Company, s.r.o. 
 
TISK R-42780 Doba projednávání:  12:21 – 12:22 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 700 

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

 
k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a 
institucionalizací" 
 

TISK R-43487 Doba projednávání:  12:23 – 12:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 701 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Primátor hl. m. Prahy, po upozornění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, 
navrhl úpravu termínu v rámci bodu II.1.1. návrhu usnesení, a to na 14. 4. 2022, s čímž 
předkladatelka - radní Johnová souhlasila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 

19.  radní Johnová 
 
k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022 - 
Doplňková síť - II. 
 

TISK R-43501 Doba projednávání:  12:25 – 12:26 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 702 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci MRIYA UA z.s. a úpravu rozpočtu kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 

TISK R-43691 Doba projednávání:  12:27 – 12:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 703 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Primátor hl. m. Prahy se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

21.  radní Kordová Marvanová 
 
k postupu HMP ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
pod sp. zn. ÚOHS-S0517/2018/VS ve věci OZV 18/2011, OZV 10/2013 a OZV 10/2015 
 

TISK R-43765 Doba projednávání:  12:29 – 12:36 
PŘIZVANÍ: JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 704 

  
 Předložený materiál uvedla podrobněji předkladatelka – radní Kordová 
Marvanová.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl přeformulování názvu bodu II. návrhu usnesení, 
tak, aby namísto „nesouhlasí“, bylo uvedeno „bere na vědomí, že - nebude využito 
procedur narovnání………..“, což bylo předkladatelkou akceptováno.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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22.  radní Třeštíková 
 
k návrhu změny smluvního zajištění realizace projektu nové pražské turistické karty 
Prague Visitor Pass 
 

TISK R-42778 Doba projednávání:  12:37 – 12:38 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
Mgr. Ing. M. Jurník - zástupce AK Kříž a partneři  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 705 

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

23.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o provádění veřejně prospěšných činností mezi hlavním 
městem Prahou a Kreativní Prahou, z.ú. 
 
TISK R-42553 Doba projednávání:  12:39 – 12:40 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
Ing. Peřinka – ředitel Kreativní Praha, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 706 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  

 Primátor hl. m. Prahy požádal členy Rady HMP, aby v předkládaných 
materiálech obsahujících znalecký posudek, bylo v důvodové zprávě uvedeno jméno 
zpracovatele posudku a cena posudku. 

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 



16 
 

24.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu podpory 
cestovního ruchu pro rok 2022 
 

TISK R-43459 Doba projednávání:  12:41 – 12:42 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 707 

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

25.  ředitel MHMP  

 
k záměru odboru RED MHMP na realizaci veřejné zakázky „Výběr externího poradce k 
zavedení ČSN ISO 37001 v podmínkách Magistrátu hl.m. Prahy“ 
 
TISK R-42861 Doba projednávání:  12:43 – 12:45 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 708 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP ******************     
a zároveň požádal o úpravu v příloze č. 1 k návrhu usnesení (Záměr realizovat veřejnou 
zakázku) tak, aby Předpokládaný termín zahájení řízení k veřejné zakázce byl květen 
2022.  
 Radní Zábranský se vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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26.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-43812 Doba projednávání:  12:46 – 12:47 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Šimral 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 709 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
Bod č. 27 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 42 schváleného programu 
(12:48 – 12:49) 
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 Šimral – 
přijato) 
 
 
1. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43750 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 710 
 
2. k předložení žádosti o podporu na projekt „Řízení ITI PMO IV“ 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43395 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 711 
 
3. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy, 
svěřeného do správy OCP MHMP, uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako půjčitelem a společností 
Letenská kulturní s.r.o., IČO: 03975673, jako vypůjčitelem, za účelem umístění sanitárního 
kontejneru a audiovizuální techniky, a to na dobu určitou, do 13. 10. 2022 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-43397 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 712 
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4. k návrhu na odpis nedobytné pohledávky z hlavní činnosti příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru OCP MHMP 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-43547 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 713 
 
5. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2189 ze dne 6. 9. 2021 k návrhu na uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozování a užívání 
„napájecího kabelu pro silniční meteorologickou stanici AMS 16 Kamýcká“ ve prospěch 
hlavního města Prahy k tíži pozemku parc. č. 6/4 v katastrálním území Suchdol, obec 
Praha 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43539 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 714 
 
6. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 pro odbory MHMP INV a 
MHMP ODO SK k zajištění operativní správy parků Marie Terezie a Maxe van der Stoela a 
travnatých ploch v Troji a Holešovicích a u ul. Milady Horákové na Letné a Prašném mostě, 
které byly realizovány v rámci výstavby tunelového komplexu Blanka 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-43546 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 715 
 
7. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů MHMP 
ODO-SK (akce: Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu, v rámci 
OP Praha - pól růstu) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu 
realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 716 
   
8. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků MHMP ODO-SK (akce: 
Validační informační systém dopravně - technických informací (VALIDO), v rámci OP 
Praha - pól růstu) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu 
realizace správy a údržby komunikací zajišťovaných Technickou správou komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-43665 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 717 
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9. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků MHMP ODO-SK (v rámci OP 
Praha - pól růstu a OP Zaměstnanost) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a 
úpravu plánu realizace správy a údržby komunikací zajišťovaných Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr  
− TISK R-43685 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 718 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43493 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 719 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním služby péče o dítě v dětské skupině a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP a PO HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43518 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 720 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 13 a 19 

− náměstek primátora Vyhnánek  
− TISK R-43698 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 721 
 
13. k návrhu na uzavření Nájemní smlouvy č. NAN/35/04/011965/2021 

− radní Chabr 
− TISK R-42968 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 722 
   
14. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-43311 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 723 
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15. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 
− radní Chabr 
− TISK R-43400 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 724 
 
16. k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a návrh na 
schválení výpovědi z nájemní smlouvy 

− radní Chabr 
− TISK R-43467 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 725 
 
17. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-43530 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 726 
 
18. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-43021 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 727 
 
19. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící částečně na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-43443 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 728 
   
20. k návrhu směny pozemků parc. č. 1893 a 1895/1 v k.ú. Hostivař, obec Praha, ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. č. 2345 v k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví 
fyzických osob a zřízení služebnosti 

− radní Chabr 
− TISK R-43480 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 729 
 
21. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č.  178 v k.ú. Libeň a zřízení bezúplatné 
služebnosti 

− radní Chabr 
− TISK R-39073 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 730 
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22. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2177/4 v k.ú. Střešovice z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví fyzických osob 

− radní Chabr 
− TISK R-43128 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 731 
 
23. k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemku parc. č. 1798/361 k.ú. 
Hlubočepy 

− radní Chabr 
− TISK R-43376 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 732 
 
24. k žádosti městské části Praha 22 o souhlas s úplatným nabytím pozemku v k.ú. Hájek u 
Uhříněvsi z vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, 
státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy městské části Praha 22, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43542 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 733 
   
25. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3168/100, o výměře 493 m2, v k.ú. 
Zbraslav, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43377 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 734 
 
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, v části týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Šeberov) 

− radní Chabr 
− TISK R-43000 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 735 
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27. 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 - Běchovice (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Běchovice) 

− radní Chabr 
− TISK R-43441 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 736 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2022 v kap. 0582 

− radní Johnová 
− TISK R-43596 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 737 
 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0582 v souvislosti s vrácením 
nevyčerpaných prostředků od poskytovatelů sociálních služeb v rámci projektu "Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na 
roky 2019 - 2022", projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují 
intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v 
hl. m. Praze" a projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením 
a institucionalizací" 

− radní Johnová  
− TISK R-43606 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 738 
 
30. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování osobních nákladů v projektu 
"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. 
Prahy na roky 2019 - 2022" a projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří 
potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení 
kapacit péče v hl.m. Praze" 

− radní Johnová 
− TISK R-43613 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 739 
   
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s 
poskytnutím finančních prostředků z MŠMT ze zdrojů Evropské unie - Next Generation EU 
na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních 
kompetencí 

− radní Šimral  
− TISK R-43396 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 740 
 
 
 



23 
 

32. k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap. 04 a úpravu rozpočtu na rok 2022 
pro příspěvkové organizace zřízené hl.m. Prahou, v působnosti odboru SML MHMP 

− radní Šimral  
− TISK R-43513 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 741 
 
33. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 

− radní Šimral  
− TISK R-43640 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 742 
 
34. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 04 - 
Školství, mládež a sport z roku 2021do roku 2022 

− radní Šimral  
− TISK R-43600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 743 
 
35. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Střední 
škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 

− radní Šimral  
− TISK R-43336 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 744 
   
36. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, 
Praha 10, Olešská 2295 

− radní Šimral  
− TISK R-43427 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 745 
 
37. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 

− radní Šimral  
− TISK R-43558 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 746 
 
38. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

− radní Zábranský 
− TISK R-43638 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 747 
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39. k návrhu na pronájem bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-43646 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 748 
 
40. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43651 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 749 
   
41. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43706 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 750 
 
42. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 16. 3. 2022 do 22. 3. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43714 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 751 
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 28 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:50 – 12:51 
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 dokumentem č.j. MHMP 553488/2022 zaslaným ******************, ředitel Centra 
sociálních služeb Praha, s názvem „Informace pro Radu HMP o vývoji situace a 
výhledu v zajištění ubytování pro osoby bez domova na humanitárních hotelech 
k 31.3.2022“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Informace pro Radu hlavního města Prahy o veřejných zakázkách s předpokládanou 
hodnotou vyšší než 20 000 000 Kč, jejichž plnění bylo ukončeno v roce 2021 

− ředitel MHMP  
− TISK R-43645 
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13. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:52 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 685 až č. 751 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: 11. 4. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Jan Chabr, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


