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Zápis 
 

z 27. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 1. srpna 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:   --- 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 27. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:06 – 10:29) 
 
 
 
Schválení zápisu z 25. jednání Rady HMP ze dne 27. 6. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11)  
 
 
Schválení zápisu z 26. jednání Rady HMP ze dne 11. 7. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1)  
 
 
Schválení zápisu z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 13. 7. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11)  
 
 
Schválení zápisu z 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 21. 7. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11)  
 
 
 
 



2 
 

Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/04/015307/2022 

- radní Chabr 
- TISK R-44916 
- zařazeno jako bod č. 60 

 
k zajištění účasti hl.m. Prahy v soudních řízeních o žalobách na stavbu metra D 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44908 
- zařazeno jako bod č. 61 

 
 
Dodatečně zařazená Informace na jednání Rady HMP  
 
Informace ke skupině Krizového štábu hl. m. Prahy pro oblast energetiky a zajištění 
bezpečnosti dodávek zemního plynu 

- radní Chabr 
- TISK R-45225 
 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/04/015307/2022, do projednání Rady 
HMP a materiálu s názvem Informace ke skupině Krizového štábu hl. m. Prahy pro oblast 
energetiky a zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu (Informace), na jednání Rady 
HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – 
přijato. 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45231 
- zařazeno jako bod č. 141 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem   
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy,  
do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, 
nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – přijato. 
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k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava  
a úpravu Plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-45037 
- zařazeno jako bod č. 142 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem                     
k zajištění účasti hl.m. Prahy v soudních řízeních o žalobách na stavbu metra D,                            
do projednání Rady HMP a materiálu s názvem k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava a úpravu Plánu realizace investičních akcí 
zajišťovaných Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., do operativního 
rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní 
Kordová Marvanová – přijato. 
 
 

 
V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, požádal o stažení materiálu R-44242 s názvem 
„k záměru odboru ZDR MHMP na realizaci VZ "Zpracování projektové dokumentace - 
Výjezdové stanoviště ZZS HMP ul. 28. pluku, Praha 10 - nová budova", na zavedení IA kap. 
0581 - ZDR MHMP do centrálního číselníku akcí v roce 2022 včetně stanovení CIN akce  
a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022“, z dnešního projednání Rady HMP, z důvodu 
neprojednání s dotčenou MČ Praha 10, na což reagovala předkladatelka – radní Johnová, 
tak, že tento materiál z návrhu programu dnešního jednání Rady HMP nestáhne.  
 
 
 
Schválení programu 27. jednání Rady HMP  
 Program 27. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Kordová 
Marvanová) 
 
 
 
Radní Šimral vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálů R-44762 
s názvem „k návrhu na vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2023“ a R-44377 s názvem „k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 na rok 2022 a poskytnutí neinvestičních účelových 
individuálních dotací v oblasti sportu“, do projednání Rady HMP a na dodatečné zařazení 
materiálu R-44688 s názvem „k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 04 
– Školství, mládež a sport a kap. 09 – Vnitřní správa v roce 2022“ do operativního 
rozhodování Rady HMP. Mgr. Vondra – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – 
Spojené síly pro Prahu požádal o zařazení materiálu R-44688 do projednání Rady HMP, 
z důvodu nutného prodiskutování, s čímž předkladatel – radní Šimral, souhlasil. 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-44762,  
R-44377 a R-44688 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato. Zařazeno jako 
body č. 62, č. 63 a č. 64. 
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Radní Kordová Marvanová vznesla procedurální návrh na dodatečné zařazení bodu 
„aktuální informace ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která 
nabyla právní moci dne 10. 6. 2022 a 22. 7. 2022“, vztahující se k hl. m. Praze, na závěr 
dnešního projednání Rady HMP, na což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
************ – ředitel MHMP informoval členy Rady HMP, že ve spolupráci s odborem LEG 
MHMP bude aktualizován přehled všech (i skončených) řízení ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže ve vztahu k hl. m. Praze a v podobě souhrnného 
informačního materiálu předložen na následujícím jednání Rady HMP.  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení bodu „aktuální informace  
ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která nabyla právní moci dne 
10. 6. 2022 a 22. 7. 2022“ na závěr dnešního projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10,  
proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – přijato. 
 
 
I. náměstek primátora Hlaváček vznesl procedurální návrh na dodatečné stažení 
materiálu R-45095 s názvem „k návrhu na schválení dopravně - architektonické studie 
Libeňského soumostí "Libeňský most, Praha 7 a 8, č. akce 999984" z dnešního projednání 
Rady HMP, z důvodu nutné úpravy materiálu, na což reagoval předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr s tím, že tento materiál z programu dnešního jednání Rady HMP 
stahovat nebude a lze jej případně upravit v rámci jeho projednávání. 
 
 
 

2.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru informatických činností"  
a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
  
TISK R-40444 Doba projednávání:           10:30 – 10:40 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1837 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagovali Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP a ******** – OIC MHMP a dále uvedli 
doplňující informace k materiálu. 
 Radní Kordová Marvanová uvedla, že navrhovaná finanční částka na realizaci 
veřejné zakázky „Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru informativních 
činností“ je nadsazená a, s ohledem na čerpané finanční prostředky na právní podporu  
za předchozí období, přednesla svůj pozměňovací návrh ve smyslu snížení předpokládané 
hodnoty zakázky z 45 600 000 Kč na 35 000 000 Kč. 
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 K projednávanému materiálu proběhla další diskuse, do níž se zapojili radní 
Kordová Marvanová a předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radní Kordové 
Marvanové, o snížení předpokládané hodnoty zakázky na 35 000 000 Kč –  
pro hlasovalo 4, proti 1, zdržel se 4, nehlasoval 2 – nepřijato.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rámcová 
dohoda na dodávky kamer a souvisejících technologií Městského kamerového systému  
hl.m. Prahy" 
 

TISK R-41843 Doba projednávání:         10:41 – 10:47 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1838 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Radní Chabr vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu, na který 
reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP. 
 Mgr. Vondra – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly  
pro Prahu se vyjádřil k projednávanému materiálu a dal do úvahy úpravu v Příloze č. 1 
návrhu usnesení (Záměr realizovat veřejnou zakázku) s tím, že na str. 3 u „Předpokládané 
doby realizace veřejné zakázky“ bude „48 měsíců“ změněno na „24 měsíců“, na což 
reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy s tím, že bude ponechána doba „48 měsíců“. 
 Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Upgrade 
interního firewallu pro zajištění bezpečnostní segmentace a dohledu interní sítě LAN" 
 

TISK R-45006 Doba projednávání:           10:48 – 10:49 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1839 

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

5.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Platforma 
pro průběžné ověřování úrovně znalostí a školení úředníků v oblasti kybernetické 
bezpečnosti" 
 

TISK R-44500 Doba projednávání:  10:50 – 11:04 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1840 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor  
hl. m. Prahy. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k projednávanému materiálu  
a navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu ve znění: „Rada hl. m. 
Prahy ukládá primátorovi hl. m. Prahy projednat možnost vytvoření akreditovaného 
univerzálního bezpečnostního školení formou e-learningu s Ministerstvem pro místní 
rozvoj“, s čímž předkladatel – primátor hl. m. Prahy, souhlasil. Ing. Lísal, MBA – ředitel 
OVO MHMP navrhl doplnění kontrolního termínu v rámci nového bodu s tím, že zde bude 
uveden termín 1. 10. 2022, což bylo ze strany předkladatele – primátora hl. m. Prahy 
akceptováno. 
 K projednávanému materiálu se dále vyjádřili náměstek primátora Vyhnánek, 
Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP, ********* – OIC MHMP, Ing. Lísal, MBA – pověřen řízením 
Sekce řízení a digitalizace MHMP a předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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6.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce 
„Nástroj pro kontrolu zveřejňování smluv v Registru smluv“ 
 

TISK R-45076 Doba projednávání:           11:05 – 11:07 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1841 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval členy Rady HMP, že radní Zábranský  
se odpojil z videokonferenčního jednání Rady HMP. 

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

7.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru volených orgánů MHMP na realizaci veřejné zakázky „Servis a rozvoj 
informačního systému TED“ 
 

TISK R-44910 Doba projednávání:           11:08 – 11:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1842 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
  



8 
 

 

8.  primátor hl. m. Prahy 

 
k předložení Dílčího příkazu a Smlouvy o poskytování služeb otestování technologie  
pro získávání statistických dopravních dat dle Příkazní smlouvy o poskytování  
a zajišťování služeb v rámci naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030 - projekt 
„Pokročilá videoanalýza dopravního proudu“ a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy kap. 03 
a 09 v roce 2022 
 

TISK R-44495 Doba projednávání:           11:10 – 11:18 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením  
                                                                                      PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1843 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vznesl doplňující dotaz 
k projednávanému materiálu a navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění 
nového bodu ve znění: „Rada hl. m. Prahy žádá předsedu představenstva Operátor ICT, a.s. 
o prověření možnosti využít pokročilou videoanalýzu dopravního proudu také ke kontrole 
parkování“, na což reagoval předkladatel – primátor hl. m. Prahy, s návrhem na úpravu 
návrhu usnesení souhlasil a uvedl další doplňující informace. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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9.  primátor hl. m. Prahy 

 
k předložení Dílčího příkazu a Smlouvy o poskytování služeb testování technologie 
mobilního monitoringu vybraných prvků veřejného prostranství v hl.m. Praze v rámci 
naplňování Koncepce Smart Prague do roku 2030 - projekt „Mobilního monitoringu 
vybraných prvků veřejného prostranství v hl.m. Praze" a úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na rok 2022 
 

TISK R-44214 Doba projednávání:         11:19 – 11:26 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřen řízením  
                                                                                      PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1844 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy. 
 Náměstek primátora Scheinherr se vyjádřil k předloženému materiálu  
a požádal o úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu ve znění: „Rada hl. 
m. Prahy žádá předsedu představenstva Operátor ICT, a.s. projednat a koordinovat projekt 
s TSK a.s.“, s termínem „průběžně“, a s tím, aby byl tento materiál zaslán TSK a.s.  
na vědomí, s čímž předkladatel – primátor hl. m. Prahy, souhlasil. 
 Radní Chabr vznesl dotazy k projednávanému materiálu, na což reagoval 
předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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10.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
ke schválení zadání Architektonické soutěže 4. kvadrant Vítězného náměstí 
 
TISK R-45102 Doba projednávání:           11:27 – 11:32 

PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1845 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a zároveň požádal o úpravu v příloze č. 1 k návrhu usnesení (ZADÁNÍ SOUTĚŽE) – bod 
„5.2. Struktura a charakter zástavby“ – „Úkoly k řešení“, tak, že se doplňuje následující text 
ve znění:  
„Prověřte a doložte, že je vámi navrhovaná šířka Šolínovy ulice s ohledem na všechny 
požadované aktivity, požadavky na modrozelenou infrastrukturu a obsloužení území všemi 
módy dopravy přiměřená.“  
„Prověřte a doložte, že je vámi navrhovaná šířka prodloužení Technické ulice s ohledem  
na všechny požadované aktivity, požadavky na modrozelenou infrastrukturu a obsloužení 
území všemi módy dopravy přiměřená.“ 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil k projednávanému 
materiálu. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na což reagoval předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

11.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k novelizaci pražských stavebních předpisů - aplikační novelizaci 2022 
 

TISK R-44648 Doba projednávání:           11:33 – 11:34 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1846 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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12.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
(pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl.m. Prahy a nařízení  
č. 8/2022 
 
TISK R-44524 Doba projednávání:           11:35 – 11:36 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1847 

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

13.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstkyně primátora Plamínková 
 

k uspořádání mezinárodní užší dvoufázové krajinářsko-urbanisticko-architektonické 
soutěže o návrh řešení území “Příměstský park Soutok“ v rámci projektu NF - SFŽP 
3204200017 “Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny“ 
 

TISK R-44758 Doba projednávání:           11:37 – 11:42 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1848 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a náměstkyně primátora Plamínková. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, na který reagovali předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček  
a náměstkyně primátora Plamínková.  
 Radní Chabr se vyjádřil.   
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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14.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Šimral 
 
k návrhu na zavedení nové investiční akce "Rek. stadionu Bohemians - Ďolíček - proj. 
příprava", příspěvkové organizace Pražská developerská společnost do centrálního 
číselníku akcí vlastního hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-42954 Doba projednávání:           11:43 – 12:39 
PŘIZVANÍ: Ing. Jindrová – pověřena řízením  
                                                                                      UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Urbánek – ředitel Pražské  
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Komrsková – 1. místostarostka 
                                                                                      MČ Praha 10 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      M. Kurka – Bohemians Praha 1905, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1849 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček  
a radní Šimral. 
 

 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl procedurální návrh na sloučení 
rozpravy k bodům č. 14 a č. 15 (materiály R-42954 a R-44834) v projednání Rady HMP. 
  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o sloučení rozpravy k bodům č. 14 a č. 15 v rámci 
projednání Rady HMP (materiály R-42954 a R-44834) – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 
0, nehlasoval 2, nepřítomen 1 – radní Zábranský – přijato. 
 
 Předložený materiál R-44834 uvedli předkladatelé - I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Chabr a radní Šimral. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu R-44834. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil a přednesl své připomínky 
k projednávanému materiálu R-44834.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal, aby byl v zápise jmenovitě 
zaznamenán způsob jeho hlasování o materiálech R-42954 a R-44834 a dále dal do úvahy 
možnost, aby konečné zadání soutěže schvalovala Rada HMP, na což reagovali I. náměstek 
primátora Hlaváček a radní Šimral.  
 Ing. Komrsková – 1. místostarostka MČ Praha 10 se vyjádřila 
k projednávanému materiálu R-44834 a dále vyjádřila podporu projednávaným 
materiálům R-42954 a R-44834. 
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 M. Kurka – Bohemians Praha 1905, a.s. se vyjádřil, uvedl další doplňující 
informace k projednávanému materiálu a reagoval na předchozí vyjádření.  
 Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP upozornila členy Rady HMP, že pokud je 
smyslem materiálu R-44834 realizovat architektonickou soutěž, a pověřit IPR HMP 
realizací, přičemž výsledky soutěže bude schvalovat Rada HMP, je zapotřebí materiál 
rozšířit o schválení záměru veřejné zakázky na realizaci zadávacího řízení buď formou 
soutěže o návrh nebo řízení se soutěžním dialogem, případně předložit Radě HMP dalším 
materiálem záměr veřejné zakázky, na což reagoval předkladatel – I. náměstek primátora 
Hlaváček a požádal o úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu ve znění: 
„Rada hl. m. Prahy ukládá I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 
připravit a předložit Radě HMP záměr veřejné zakázky k architektonické soutěži dle bodu 
III.1.1. tohoto usnesení“, s kontrolním termínem 31. 12. 2022, což bylo ostatními 
předkladateli – radním Šimralem a radním Chabrem, akceptováno.  

  

Radní Zábranský se připojil k jednání Rady HMP. 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

15.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Šimral, radní Chabr 

 
k dalšímu postupu při přípravě rozvoje stadionu Bohemians – Ďolíček 
 

TISK R-44834 Doba projednávání:           11:43 – 12:39 
PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské  
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Komrsková – 1. místostarostka 
                                                                                      MČ Praha 10 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      M. Kurka – Bohemians Praha 1905, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      náměstek primátora Vyhnánek 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1850 

  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
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16.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na delimitaci stavby Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad z MČ Praha 3 na odbor 
investiční MHMP, k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; Technický dozor stavebníka",  
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 45568 
Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; zhotovitel", návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce v kap. 01 a návrhu na úpravu rozpočtu vlastního HMP 
 

TISK R-43229 Doba projednávání:           12:40 – 12:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1851 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a po předchozí dohodě navrhl úpravu usnesení tak, že se doplňuje nový bod ve znění: 
„Rada hl. m. Prahy ukládá MHMP – INV MHMP s vybraným dodavatelem a ve spolupráci 
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost, navrhnout možnosti zachování 
stávajícího výdechu metra“, s kontrolním termínem 30. 6. 2023.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 

17.  náměstkyně primátora Plamínková 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0132 TV 
Točná, etapa 0003 ČS + výtlačný řad do Cholupic; stavební práce" 
 

TISK R-44340 Doba projednávání:           12:45 – 12:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1852 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátora Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 – 2023 
 

TISK R-44599 Doba projednávání:           12:47 – 12:48 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1853 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

19.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o správě fotovoltaické elektrárny na Olivově dětské léčebně 
v Říčanech 
 

TISK R-44665 Doba projednávání:           12:49 – 13:00 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1854 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátora Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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20.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu odboru OCP MHMP schválit žádost Společnosti GASPARD, z.s., IČO: 69347271, 
pořadatelem festivalu Letní Letná o bezúplatné užívání prostranství a ploch konání 
festivalu v parku celopražského významu Letná a uzavřít Nájemní smlouvu dle podmínek 
uvedených v Příloze č. 1 usn. Rady HMP č. 277 ze dne 9. 2. 2016 a pravidly pro povolování 
výjimky ze zákazu pořádat akce v zeleni celopražského významu, které se řídí vyhláškou 
č. 6/2001 Sb. hl.m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně 
 

TISK R-45053 Doba projednávání:           13:01 – 13:05 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2                                                                                    
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1855 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k projednávanému materiálu, na což 
reagovala předkladatelka – náměstkyně primátora Plamínková. 
 Radní Třeštíková vznesla doplňující dotaz k materiálu, zda současný návrh je 
stejný, jako v loňském roce, neboť se domnívá, že bylo-li užívání prostranství a ploch  
pro konání festivalu Letní Letná v parku Letná v loňském roce bezúplatné, pak by mělo 
být bezúplatné i v rámci letošního ročníku, na což reagovala *********** – INV MHMP 
s tím, že v loňském roce bylo užívání prostranství a ploch bezúplatné a uvedla doplňující 
informace k projednávanému materiálu. 
 Předkladatelka - náměstkyně primátora Plamínková požádala o úpravu 
návrhu usnesení tak, že v názvu materiálu se upravuje slovo „neschválit“ na „schválit“, dále 
tak, že bod v původním znění: „Rada hl. m. Prahy neschvaluje žádost o bezplatné užívání 
prostranství a ploch v parku celopražského významu Letenské sady v rámci konání festivalu 
Letná Letná“, se upravuje na nové znění: „Rada hl. m. Prahy schvaluje žádost o bezplatné 
užívání prostranství a ploch v parku celopražského významu Letenské sady v rámci konání 
festivalu Letná Letná“. 
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Radní Kordová Marvanová nahlásila u tohoto materiálu svůj střet zájmů.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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21.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k fúzi sloučením společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., jako 
společnosti nástupnické, se společností CDSw - City Data Software, spol. s r.o., jako 
společností zanikající 
 

TISK R-42839 Doba projednávání:           13:06 – 13:08 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Sinčák, MBA – předseda 
představenstva Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      PhDr. Hájek – místopředseda 
představenstva Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Pípa – člen představenstva 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Machala – člen dozorčí rady 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1856 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, upozornil na neaktuální termín v rámci 
bodu IV.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr, s tím, že zde bude uveden termín 31. 8. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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22.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na schválení dopravně - architektonické studie Libeňského soumostí "Libeňský 
most, Praha 7 a 8, č. akce 999984" 
 

TISK R-45095 Doba projednávání:           13:09 – 13:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Sinčák, MBA – předseda 
                                                                                      představenstva Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1857 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr  
a zároveň po předchozí dohodě s I. náměstkem primátora Hlaváčkem požádal o úpravu 
návrhu usnesení ve smyslu doplnění nových bodů ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá 
MHMP – UZR MHMP poskytnutí součinnosti Technické správě komunikací hl. m. Prahy a.s. 
s projektem rekonstrukce Libeňského mostu v rámci pořizování územní studie Palmovka“, 
s termínem „průběžně“, s termínem „průběžně“; „Rada hl. m. Prahy žádá generálního 
ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. před zahájením plnění úkolu dle bodu 
I. tohoto usnesení zkoordinovat projekt s návrhem územní studie Palmovka, kterou pořizuje 
odbor UZR MHMP, a to primárně prověřením a zapracováním stavebních bloků určených 
pro městskou bytovou výstavbu severně od soumostí“, s termínem „ihned“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 
 

Primátor hl. m. Prahy předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi. 
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23.  náměstek primátora Scheinherr, radní Chabr 

 
k návrhu Zásad cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, 
částí pozemků a ploch ve vlastnictví hl.m. Prahy, pronajímaných příslušnými odbory MHMP 
a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a. s. 
 
TISK R-42567 Doba projednávání:           13:12 – 13:14 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1858 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr a dále navrhl úpravu Přílohy č. 1 návrhu usnesení (Zásady cenové 
politiky) s tím, že v bodě „2. Výše nájemného“ – bod „A. Pronájem pozemků pro prodej 
zboží a poskytování služeb“ – „Pro zábory restauračních zahrádek se dále výše nájemného 
upravuje takto:“ - bude doplněn nový text ve znění „snížení nájemného o 5 Kč/m2/den, 
pokud bude celoročně umožněno veřejnosti využít bezplatně WC a podnik bude viditelně 
označen samolepkou“. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
  
 
 

24.  náměstek primátora Scheinherr 
 

k návrhu na schválení Strategie aktivní mobility v Praze 
 
TISK R-44696 Doba projednávání:           13:15 – 13:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1859 

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

 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 02 ke Smlouvě o spolupráci při rekonstrukci místní 
pozemní komunikace třetí třídy Polygrafická 
 

TISK R-45041 Doba projednávání:           13:17 – 13:18 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1860 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 

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

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

26.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k úpravám projektu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov 
 

TISK R-44782 Doba projednávání:           13:19 – 13:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1861 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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27.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42794 
Náplavka Ledárny, etapa 0001 Ledárny; Technický dozor investora" 
 

TISK R-44831 Doba projednávání:           13:22 – 13:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1862 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

28.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky na služby "Stavba  
č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora" 
 
TISK R-43008 Doba projednávání:           13:24 – 13:26 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                             

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1863 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k předloženému materiálu, na který 
reagoval předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP vznesl dotaz k neveřejnému charakteru 
některých částí Přílohy č. 1 návrhu usnesení, na což reagovali předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr, Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP a Mgr. Dufková – ředitelka 
VEZ MHMP s tím, že dotčené části Přílohy č. 1 návrhu usnesení mohou být veřejné. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření Nájemní smlouvy č. NAP/21/05/007519/2022 
 

TISK R-44925 Doba projednávání:           13:27 – 13:28 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference                                                             

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1864 

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

30.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na schválení "Smlouvy o spolupráci" mezi HMP a společností Beta Development, 
s.r.o. v rámci stavby č. 44812 Podjezd Bubny 
 
TISK R-45136 Doba projednávání:  13:29 – 13:30 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1865 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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31.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba  
č. 42821 Dvorecký most; technický dozor investora" 
 

TISK R-45172 Doba projednávání:  13:31 – 13:33 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1866 

   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagovali předkladatel – náměstek primátora Scheinherr a Mgr. Dufková – 
ředitelka VEZ MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

32.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti komunikace  
a marketingu mezi HMP a společností Výstaviště Praha, a.s., IČO 25649329, se sídlem 
Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 a na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných 
výdajů odboru INV MHMP na rok 2022 v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 
 

TISK R-44281 Doba projednávání:         13:34 – 13:47 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN    

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek. 
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na kompetenční příslušnost odboru OMM 
MHMP a požádal předkladatele o přerušení projednávání materiálu. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP upozornil na interní 
připomínkové řízení materiálu ve vztahu k připomínkám odboru LEG MHMP. 
 Na připomínky primátora hl. m. Prahy a JUDr. Havla, Ph.D. – pověřen řízením 
LEG MHMP, reagovali: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP, primátor hl. m. Prahy, 
náměstek primátora Scheinherr a předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 V návaznosti na proběhlou diskusi předkladatel – náměstek primátora 
Vyhnánek uvedl, že přerušuje projednávání předloženého materiálu do příštího jednání 
Rady HMP.  

Radní Zábranský se odpojil z jednání Rady HMP. 

 PŘERUŠENO 
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33.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Meziprostory pražské tržnice" 
 

TISK R-45155 Doba projednávání:           13:48 – 13:49 

PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1867 

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

34.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností 
CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. a hl.m. Prahou 
 
TISK R-43743 Doba projednávání:           13:50 – 13:51 

PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1868 

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

 
k návrhu na majetkoprávní vypořádání - pozemek parc. č. 302/6 k.ú. Veleslavín 
 

TISK R-44625 Doba projednávání:           13:52 – 13:53 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1869 

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

36.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi společností Modřany 
development s.r.o. a hl.m. Prahou 
 

TISK R-44843 Doba projednávání:           13:54 – 13:55 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1870 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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37.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení mediace 
 

TISK R-45090 Doba projednávání:           13:56 – 14:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1871 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Náměstkyně primátora Plamínková uvedla doplňující informace 
k projednávanému materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k projednávanému materiálu,  
na který reagovala předkladatelka – náměstkyně primátora Plamínková. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na neveřejný charakter Přílohy 
č. 1 návrhu usnesení, na což reagovali předkladatel – radní Chabr, náměstkyně primátora 
Plamínková, JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP a primátor hl. m. Prahy 
s tím, že Příloha č. 1 návrhu usnesení může být veřejná. 
 ************* – HOM MHMP uvedla, že Příloha č. 1 návrhu usnesení může být 
označena jako veřejná a dále uvedla doplňující informace k projednávanému materiálu.
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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38.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatný převod stavby komunikace v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města Prahy 
do vlastnictví právnické osoby 
  

TISK R-39436 Doba projednávání:  14:01 – 14:02 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1872 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr  
a požádal o úpravu termínu v rámci bodu II.1.1. s tím, že zde bude uveden termín  
31. 8. 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

39.  radní Chabr 
 
k záměru odboru hospodaření s majetkem MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Stavební úpravy objektu č.p. 69 - Muzeum paměti XX. st., Kanovnická 3, Praha 1 - 
Hradčany" a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. stanovení 
celkových nákladů investiční akce 
 
TISK R-44725 Doba projednávání:           14:03 – 14:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1873 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl doplňující dotaz k projednávanému 
materiálu, na který reagovala ************ – HOM MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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40.  radní Chabr 

 
ke stanovisku společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. k usnesení Rady HMP č. 1347  
ze dne 6. 6. 2022 
  

TISK R-44941 Doba projednávání:  14:08 – 14:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1874 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr  
a upozornil na již upravený návrh usnesení.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

41.  radní Johnová 
 
k záměru odboru ZDR MHMP na realizaci VZ "Zpracování projektové dokumentace - 
Výjezdové stanoviště ZZS HMP ul. 28. pluku, Praha 10 - nová budova", na zavedení IA kap. 
0581 - ZDR MHMP do centrálního číselníku akcí v roce 2022 včetně stanovení CIN akce  
a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 
 
TISK R-44242 Doba projednávání:           14:10 – 14:35 

PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      MUDr. Kolouch, MBA – ředitel ZZS HMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Ing. Komrsková – 1. místostarostka 
                                                                                      MČ Praha 10 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1875 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
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 Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že je přítomna jako přizvaná také  
Ing. Komrsková – MČ Praha 10. 
 Předkladatelka – radní Johnová konstatovala, že je přítomen jako přizvaný 
také MUDr. Kolouch, MBA – ředitel ZZS HMP. 
 Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP a MUDr. Kolouch, MBA – ředitel ZZS 
HMP, uvedli doplňující informace k projednávanému materiálu.  
 Ing. Komrsková – 1. místostarostka MČ Praha 10 uvedla, že dle jejích informací 
předložený materiál nebyl s MČ Praha 10 projednáván a dále ve svém vyjádření také 
uvedla, že pokud se jedná o stavbu trvalého charakteru, musí zohledňovat schválený 
generel veřejných prostor, tj. občanská vybavenost a celkové oživení prostoru.  
 K projednávanému materiálu proběhla další diskuse, do níž se zapojili  
Ing. Komrsková – 1. místostarostka MČ Praha 10, radní Chabr a předkladatelka – radní 
Johnová. Na dotazy z diskuse reagovala Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP.  
 Na podnět Ing. Komrskové – 1. místostarostky MČ Praha 10 navrhla 
předkladatelka – radní Johnová, úpravu návrhu usnesení tak, že se doplňuje nový bod  
ve znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá MHMP – ZDR MHMP koordinovat přípravu zadávací 
dokumentace a další postup s MČ Praha 10“, s termínem „průběžně“. 
  

Náměstkyně primátora Plamínková se odpojila z jednání Rady HMP. 

  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 

42.  radní Johnová 

 
k návrhu Memoranda o spolupráci na systematickém řešení bezdomovectví mladých lidí  
v hlavním městě Praze s organizací NADĚJE 
  
TISK R-44280 Doba projednávání:  14:36 – 14:37 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1876 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová. 
  

Náměstkyně primátora Plamínková se opět připojila k jednání Rady HMP. 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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43.  radní Johnová 

 
k návrhu na zavedení investičních akcí příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV 
MHMP kap. 0582 do centrálního číselníku akcí a úpravu celkových nákladů investiční akce 
v roce 2022 
 
TISK R-44935 Doba projednávání:           14:38 – 14:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1877 

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

44.  radní Johnová 
 
k projektu "Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP "reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434 
  
TISK R-44998 Doba projednávání:  14:40 – 14:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením  
                                                                                      SOV MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1878 

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

Radní Kordová Marvanová se odpojila z jednání Rady HMP. 
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45.  radní Kordová Marvanová, v zastoupení radní Chabr 

 
k návrhu na změny v obsazení správní rady Muzea paměti XX. století, z.ú. 
 

TISK R-45035 Doba projednávání:           14:42 – 14:43 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřená řízením  
                                                                                      PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1879 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatelky – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

46.  radní Šimral 
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Popelka, 
se sídlem Praha 5, Na Popelce 1/18 
  
TISK R-44888 Doba projednávání:  14:44 – 14:45 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1880 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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47.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 
2023 
 

TISK R-44574 Doba projednávání:           14:46 – 14:47 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1881 

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

48.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k dokumentu "STÁLÁ EXPOZICE SLOVANSKÉ EPOPEJE 
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY" 
  
TISK R-44819 Doba projednávání:  14:48 – 14:49 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      PhDr. Juříková – ředitelka Galerie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        3 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1882 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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49.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí 
individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 
 
TISK R-44624 Doba projednávání:           14:50 – 14:51 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1883 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

50.  radní Třeštíková 

 
k ukončení čtyřletých dotací v oblasti kultury a umění schválených v roce 2020 na léta 2021 
- 2024 a v roce 2021 na léta 2022 - 2025 a ukončení/nepřijetí víceletých dotací v oblasti 
kultury a umění schválených v roce 2022 na léta 2023 – 2026 
  
TISK R-44720 Doba projednávání:  14:52 – 14:53 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1884 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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51.  radní Třeštíková 

  
k návrhu uzavření dvou smluv o realizaci projektu inovačního partnerství mezi hlavním 
městem Prahou a Kreativní Prahou, z.ú. 
 

TISK R-44520 Doba projednávání:           14:54 – 14:56 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1885 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k internímu připomínkovému 
řízení materiálu, na který reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP s tím, 
že předmětná připomínka byla již vypořádána. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

52.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy kap. 06 v roce 2022 
  
TISK R-45027 Doba projednávání:  14:57 – 14:58 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1886 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Třeštíková vznesla procedurální návrh na sloučení rozpravy k bodům č. 53, č. 54  
a č. 55 (materiály R-45036, R-45038 a R-45047) v projednání Rady HMP. 
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o sloučení rozpravy k bodům č. 53, č. 54 a č. 55 
(materiály R-45036, R-45038 a R-45047) v rámci projednání Rady HMP – pro hlasovalo 
9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, radní Zábranský – 
přijato. 
 

 

 
Předložené materiály ve sloučené rozpravě uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
Primátor hl. m. Prahy přednesl k těmto materiálům připomínku ve smyslu, že je třeba 
předmětné materiály projednat s OIC MHMP, na což reagoval MgA. Sulženko, Ph.D. – 
ředitel KUC MHMP a dále uvedl doplňující informace k materiálům. 
Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu návrhu usnesení s tím, že u materiálů R-45036,  
R-45038 a R-45047 bude shodně doplněn nový bod ve shodném znění: „Rada hl. m. Prahy   
ukládá MHMP – KUC MHMP v zadávací dokumentaci zohlednit požadavky odboru OIC 
MHMP na IT architekturu a bezpečnost“, s kontrolním termínem 31. 8. 2022, s čímž 
předkladatelka – radní Třeštíková, souhlasila. 
 
 

53.  radní Třeštíková 

 
k záměru odboru KUC MHMP na realizaci veřejné zakázky "MAPK2O - inovativní datový 
nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl.m. Praha" 
 

TISK R-45036 Doba projednávání:           14:59 – 15:05 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský                                                                                                         

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1887 
  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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54.  radní Třeštíková 

 
k záměru odboru KUC MHMP na realizaci veřejné zakázky "EVALUART - inovativní nástroj 
pro komplexní evaluaci kulturních organizací" 
  

TISK R-45038 Doba projednávání:  14:59 – 15:05 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský                                                                                                         
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1888 

  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 

55.  radní Třeštíková 
 
k záměru odboru KUC MHMP na realizaci veřejné zakázky "VISITIS - Inovativní řešení 
managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praha" 
 

TISK R-45047 Doba projednávání:           14:59 – 15:05 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC  
                                                                                      MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský                                                                                                         
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1889 

  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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56.  radní Zábranský 
 
k plánu podpory bydlení osob v sociální tísni hlavního města Prahy do roku 2030 
  
TISK R-44551 Doba projednávání:  15:06 – 15:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   
  
 Primátor hl. m. Prahy uvedl, že z důvodu nepřítomnosti předkladatele – 
radního Zábranského, je projednání materiálu přerušeno do příštího jednání Rady HMP.  
 PŘERUŠENO 
 
 
 
 

57.  ředitel MHMP 
 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Licence pro užívání webové 
aplikace virtuální správy objektů, vč. servisní podpory“ 
 

TISK R-44344 Doba projednávání:           15:08 – 15:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřený řízením 
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1890 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP ************  
 

Náměstkyně primátora Plamínková omluvila svou neúčast na zbývající části jednání  
a odpojila se. 

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
  



38 
 

 

58.  ředitel MHMP 

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Analýza stavebně-
technických a provozních rizik vybraných objektů MHMP" 
  

TISK R-43190 Doba projednávání:  15:10 – 15:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřený řízením 
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1891 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
***************  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

59.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací hl.m. Prahy" 
 

TISK R-44556 Doba projednávání:           15:12 – 15:13 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1892 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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60.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce č. VYP/35/04/015307/2022 
  

TISK R-44916 Doba projednávání:  15:14 – 15:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková – HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1893 

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

61.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k zajištění účasti hl.m. Prahy v soudních řízeních o žalobách na stavbu metra D 
 

TISK R-44908 Doba projednávání:           15:16 – 15:17 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1894 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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62.  radní Šimral 

 
k návrhu na vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2023 
  

TISK R-44762 Doba projednávání:  15:18 – 15:19 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1895 

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

63.  radní Šimral 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 na rok 2022 a poskytnutí 
neinvestičních účelových individuálních dotací v oblasti sportu 
 

TISK R-44377 Doba projednávání:           15:20 – 15:21 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1896 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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64.  radní Šimral 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 – Školství, mládež a sport  
a kap. 09 – Vnitřní správa v roce 2022 
  

TISK R-44688 Doba projednávání:  15:22 – 15:28 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Mgr. Vondra – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly  
pro Prahu a J. Wolf – místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly  
pro Prahu, vyjádřili svůj nesouhlas s výší navrhované finanční podpory v rámci některých 
projektů, na což reagoval předkladatel – radní Šimral. 
 Následovala diskuse, do které se zapojili: primátor hl. m. Prahy, Mgr. Vondra - 
místopředseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, radní Šimral. 
 Předkladatel – radní Šimral uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP, za účelem vyjasnění všech okolností a případné 
úpravy.  
 PŘERUŠENO  
 
 

Primátor hl. m. Prahy, vzhledem k nepřítomnosti radní Kordové Marvanové, navrhl 
projednat bod „aktuální informace ve věci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, která nabyla právní moci dne 10. 6. 2022 a 22. 7. 2022“ na příštím jednání Rady 
HMP, a to v rámci materiálu se souhrnnou informací o všech aktuální řízeních Úřadu  
pro ochranu hospodářské soutěže ve vztahu k hl. m. Praze, jehož předkladatelem bude 
***********– ředitel MHMP, který s tímto souhlasil. 

 
 

65.  ředitel MHMP 

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-45188 Doba projednávání:  15:29 – 15:30 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1897 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 66 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 142 schváleného programu 
(15:31 – 15:32) 
 
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 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 3 – náměstkyně 
primátora Plamínková, radní Kordová Marvanová, radní Zábranský – přijato) 
 
 
1. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Správa služeb  
hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 07 v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44066 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1898 
 
2. k návrhu BEZ MHMP na použití rezervního fondu příspěvkové organizace Správa služeb 
hl.m. Prahy v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44081 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1899 
 
3. k realizaci projektu reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002301 v rámci 46. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44772 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1900 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 Městské policie hl.m. Prahy a Správy služeb  
hl.m. Prahy na rok 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44408 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1901 
 
5. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR a za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR a Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44543 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1902 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 09 v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44768 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1903 
   
7. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím 
vratky nevyčerpaných finančních prostředků od městské části Praha – Ďáblice 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44939 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1904 
 
8. k úpravě rozpočtu projektu Technická pomoc OP PPR v roce 2022 realizovaného odborem 
FON MHMP 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1905 
 
9. k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  
č. DOT/39/01/000566/2021 mezi hlavním městem Prahou a Hasičským záchranným 
sborem hl.m. Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44881 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1906 
 
10. k záměru prezentace HMP na mezinárodních odborných veletrzích v roce 2023 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44944 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1907 
 
11. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45023 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1908 
 
12. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45114 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1909 
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13. k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky " Stavba č. 42977 
Výstavba has. zbrojnice Zličín; projekt" 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44684 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1910 
 
14. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44994 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1911 
 
15. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, 
na externí právní služby 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44727 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1912 
 
16. k návrhu na uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru se společností Kolektory 
Praha, a.s.- „Václavské náměstí C“ 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44046 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1913 
 
17. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy se společností Point Develop s.r.o., 
IČO: 01540521 na pozemek ve vlastnictví HMP svěřeného do správy OCP MHMP na dobu 
neurčitou za účelem přístupu k pozemku ve vlastnictví žadatele 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44752 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1914 
   
18. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku v souvislosti s environmentálním 
vzděláváním v Botanické zahradě hl.m. Prahy a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy v roce 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44766 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1915 
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19. k návrhu na změnu charakteru finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 12 
− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44828 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1916 
  
20. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 01 - Rozvoj obce a kap. 02 - 
Městská infrastruktura 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44838 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1917 
 
21. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí odboru INV MHMP v kap. 01  
a v kap. 02 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44868 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1918 
 
22. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44976 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1919 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44977 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1920 
 
24. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Botanická zahrada hl.m. 
Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, IČO: 00064572 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44246 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1921 
 
25. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2476 ze dne 9.11.2020 ke změně ve složení komise pro 
otevírání nabídek/pro posouzení kvalifikace/hodnotící komise v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "Stavba č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 poldr s 
oddychovou zónou a etapa 0002 poldr Karlín, stavební práce" 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44957 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1922 
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26. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 1 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43990 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1923 
 
27. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 2 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43991 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1924 
 
28. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 3 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43992 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1925 
 
29. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 4 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43993 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1926 
 
30. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 5 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43994 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1927 
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31. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 6 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43995 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1928 
 
32. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 7 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1929 
 
33. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 8 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43998 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1930 
 
34. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 9 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 9 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43999 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1931 
 
35. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 10 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44000 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1932 
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36. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 13 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 13 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44001 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1933 
 
37. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 16 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 16 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44002 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1934 
 
38. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 18 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 18 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44003 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1935 
 
39. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2021  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 22 v roce 2021 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 v roce 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44004 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1936 
 
40. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43985 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1937 
 
41. k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1281/503 v katastrálním území 
Vokovice do vlastnictví hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1938 
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42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce 2022  
a úpravu plánu realizace správy a údržby komunikací zajišťovaného Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44731 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1939 
 
43. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44774 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1940 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 - 
Doprava, stavební akce Strakonická 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44830 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1941 
 
45. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 - 
Doprava, stavební akce Strakonická – rozšíření 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44987 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1942 
 
46. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Na Florenci, rek. komunikace, P1) 
MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava a úpravu plánu realizace investičních akcí 
zajišťovaného Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45015 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1943 
 
47. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44990 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1944 
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48. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2417/2 a část pozemku 
parc. č. 2417/13 v k.ú. Zbraslav, obec Praha, se společností MOL Česká republika, s.r.o.,        
IČO: 49450301 jako pronajímatelem pro realizaci stavby č. 44810 D4-mimoúrovňové křížení 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44168 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1945 
 
49. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44970 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1946 
 
50. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-39806 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1947 
 
51. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na podporu 
služeb s nadregionální a celostátní působností organizaci Domov Maxov 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44832 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1948 
 
52. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44833 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1949 
 
53. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určený 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Březiněves 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44938 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1950 
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54. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti  
s financováním projektu z Národního programu Životní prostředí - IV určený pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Štěrboholy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44978 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1951 
 
55. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním podpory rodiny určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 18 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44979 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1952 
 
56. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí rodiny určené pro MČ HMP 
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 17 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44980 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1953 
 
57. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určené 
pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44983 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1954 
 
58. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určený 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1955 
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59. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Podpora integrace držitelů 
dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 určené pro HMP a MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací HMP a MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44985 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1956 
 
60. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44989 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1957 
 
61. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním kulturní 
aktivity určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45012 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1958 
 
62. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro městské části Praha 2, Praha 3 a Praha 
14 na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským 
částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1959 
 
63. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45109 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1960 
 
64. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 12, Praha 13 a Praha 16 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45116 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1961 
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65. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 určený pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1962 
 
66. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu městským částem hl. m. Prahy s podáním 
žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci 
výzev "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 " a "Jazykové kurzy  
pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44597 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1963 
 
67. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace 
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44850 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1964 
 
68. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45121 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1965 
 
69. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-44192 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1966 
 
70. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy k užívání společné věci 

− radní Chabr 
− TISK R-44699 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1967 
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71. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, pachtovní smlouvy a smlouvy  
o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-44736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1968 
 
72. k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-44769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1969 
 
73. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
a následné smlouvy o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků jednotek Zárybská 
669/12, Praha 9 

− radní Chabr 
− TISK R-44779 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1970 
 
74. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-44795 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1971 
 
75. k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-44845 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1972 
 
76. k návrhu na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-44847 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1973 
 
77. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2072 ze dne 30.9.2019 k návrhu na odstranění 
duplicitního vlastnictví - pozemky k.ú. Stodůlky a k návrhu na úplatný převod pozemku    
parc. č. 1080/105 k.ú. Stodůlky 

− radní Chabr 
− TISK R-41259 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1974 
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78. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1943/7 o výměře 37 m2 v k.ú. Michle 
− radní Chabr 
− TISK R-44723 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1975 
 
79. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. 
č. 1606 v k.ú. Krč, obec Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44678 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1976 
 
80. k žádosti Městské části Praha 7 o souhlas s úplatným nabytím pozemku v k.ú. Holešovice,  
z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace,   
do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy Městské části Praha 7, 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-44921 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1977 
 
81. k revokaci usnesení rady Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 41 ze dne 11. 1. 2000 k návrhu  
na schválení bezúplatného převodu věcí - komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu včetně pozemků, ve vlastnictví SAPA, spol. s r.o., do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43176 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1978 
 
82. k návrhu na bezúplatné nabytí nového vjezdu do podzemních garáží, chodníkových 
přejezdů, stavebních úprav stávajících částí zpevněných ploch chodníků, svislého a 
vodorovného dopravního značení vše v k.ú. Karlín z vlastnictví společnosti Rustonka Office 
Park s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43584 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1979 
 
83. k návrhu na bezúplatné nabytí světelného signalizačního zařízení 3.365 Spojovací - 
Kaufland v k.ú. Hrdlořezy a v k.ú. Žižkov z vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika 
v.o.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44730 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1980 
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84. k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku v k.ú. Krč z vlastnictví společnosti NOSRETI 
reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44771 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1981 
 
85. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4068/4 v k.ú. Strašnice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44778 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1982 
 
86. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1151/32 v k.ú. Čakovice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44802 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1983 
 
87. k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení  
v k.ú. Strašnice z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44818 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1984 
 
88. k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace Výmolova, chodníku při komunikaci 
Výmolova, zeleně mezi komunikací Výmolova a přilehlým chodníkem, opěrné stěny podél 
komunikace Výmolova, odvodnění komunikace Výmolova (11 ks vpustí vč. přípojek), 5 ks 
svislého dopravního značení a nově vzniklých pozemků parc. č. 59/15 a parc. č. 59/16 vše  
v k.ú. Radlice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Radlice Rozvojová, a.s. a společnosti 
Československá obchodní banka, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44851 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1985 
 
89. k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení  
v k.ú. Malešice, obec Praha, z vlastnictví společnosti GEPARD INVEST s.r.o. do vlastnictví  
hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44858 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1986 
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90. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Řepy a Troja z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774  
do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

− radní Chabr 
− TISK R-44885 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1987 
 
91. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, resp. spoluvlastnických podílů na pozemcích  
v k.ú. Hostavice, Řepy, Malá Chuchle, Modřany, Radlice, Strašnice a Záběhlice z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy  
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44991 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1988 
 
92. 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 a odejmutí správy svěřených věcí  
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, 
Liboc a Vokovice) 

− radní Chabr 
− TISK R-44300 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1989 
 
93. 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 odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 5 a Praha 16 (pozemek v k.ú. Smíchov, pozemky v k.ú. Jinonice  
a pozemky v k.ú. Radotín) 

− radní Chabr 
− TISK R-44650 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1990 
 
94. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku  
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Veleslavín, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1991 
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95. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné  
na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44791 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1992 
 
96. k návrhu na výmaz věcného břemene, zapsaného na LV č. 198 a č. 213 pro k.ú. Hrdlořezy, 
obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44794 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1993 
 
97. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ, kap. 10 - POKLADNÍ 
SPRÁVA a navýšení celkových nákladů u inv. akce č. 45184 - Výkupy pozemků, budov a staveb 
– HOM 

− radní Chabr 
− TISK R-44889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1994 
 
98. k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce č. 42979 Terezín - rek. objektu 
Pražská a úpravu kapitálových výdajů v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 
05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

− radní Johnová 
− TISK R-44444 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1995 
 
99. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-44999 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1996 
 
100. k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Střední průmyslová škola na Proseku 

− radní Šimral 
− TISK R-44676 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1997 
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101. k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let výkonu práce 
na pracovním místě ředitele školy ke dni 31. 12. 2022 a 31. 1. 2023 v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

− radní Šimral 
− TISK R-44292 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1998 
 
102. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, do grantového řízení nadace ČEZ 
- Podpora regionů 2022 

− radní Šimral 
− TISK R-44671 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1999 
 
103. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky  
s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 

− radní Šimral 
− TISK R-44697 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2000 
 
104. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s Kongresovým centrem Praha, 
a.s. za účelem zajištění výstavních prostor pro konání veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 
2022 

− radní Šimral 
− TISK R-44741 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2001 
 
105. k návrhu odpovědi na stížnost na Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5, Zborovská 
621/45 

− radní Šimral 
− TISK R-44907 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2002 
 
106. k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu 
dopravní, Praha 1, Masná 18 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže  
a sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-44997 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2003 
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107. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace HMP Základní škola, Praha 10, 
Práčská 37, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-44951 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2004 
 
108. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojnická, 
škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45013 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2005 
 
109. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44827 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2006 
 
110. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44947 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2007 
 
111. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfery 
ze státního rozpočtu z MŠMT určené na financování Výzvy "Adaptační skupiny pro děti 
cizince migrující z Ukrajiny 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-44958 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2008 
 
112. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MŠMT určený na financování Výzvy "Jazykové kurzy pro děti cizince 
migrující z Ukrajiny 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-44960 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2009 
 
  



61 
 

113. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-45011 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2010 
 
114. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30. 6. 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-45019 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2011 
 
115. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 0416 

− radní Šimral 
− TISK R-45020 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2012 
 
116. 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-45030 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2013 
 
117. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-45040 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2014 
 
118. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfery 
ze státního rozpočtu z MŠMT určené na financování Výzvy "Adaptační skupiny pro děti 
cizince migrující z Ukrajiny 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-45079 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2015 
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119. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfery 
ze státního rozpočtu z MŠMT určené na financování "Výzvy na podporu ústředních  
a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-45168 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2016 
 
120. k návrhu na svěření pravomocí zřizovatele vydávat souhlasy pro školy a školská 
zařízení zřizované hl.m. Prahou v rámci zapojení se do výzev Operačního programu Jan 
Amos Komenský a k vydání potvrzení hl.m. Prahy o bankovním účtu 

− radní Šimral 
− TISK R-44856 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2017 
 
121. k návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě při škole zřizované hlavním 
městem Prahou 

− radní Šimral 
− TISK R-45075 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2018 
 
122. k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou projektovou dokumentaci  
na realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-44928 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2019 
 
123. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-45062 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2020 
 
124. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0662 - KUC MHMP a příspěvkové organizace 
Galerie hl.m. Prahy v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-44886 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2021 
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125. k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1408 ze dne 6. 6. 2022 k poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-44892 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2022 
 
126. k návrhu na schválení textu vzorové smlouvy o nájmu družstevního bytu Bytového 
družstva Anderleho 837 – 843 

− radní Zábranský 
− TISK R-44382 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2023 
 
127. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44898 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2024 
 
128. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45000 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2025 
 
129. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45059 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2026 
 
130. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45064 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2027 
 
131. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45068 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2028 
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132. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 
− radní Zábranský 
− TISK R-45094 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2029 
 
133. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44962 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2030 
 
134. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2031 
 
135. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání s HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní 
kancelář 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44530 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2032 
 
136. ke Zprávě o stavu plnění Akčního plánu digitalizace služeb hl.m. Prahy ke dni 30. 6. 2022 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44974 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2033 
 
137. ke změně projektu "Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu 
a změn" 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45024 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2034 
 
138. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní 
správa 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45039 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2035 
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139. k návrhu na pronájem služebního bytu hl.m. Prahy 
− ředitel MHMP 
− TISK R-45087 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2036 
 
140. k návrhu na ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2021 

− ředitel MHMP 
− TISK R-44953 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2037 
 
141. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45231 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2038 
 
142. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 
Doprava a úpravu Plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45037 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2039 
 
 
 
 
 
Bod č. 67 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
15:33 – 15:34 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související 
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy, ze dne 14. 7. 2022, č.j.: MHMP 1215520/2022,  
na interpelaci zastupitele MČ Praha 1 Mgr. Davida Bodečka, ze dne 16. 6. 2022,  
ve věci „Zajištění nočního klidu na území MČ Praha 1“ 

2. s odpovědí primátora hl. m. Prahy, ze dne 19. 7. 2022, č.j.: MHMP 1321087/2022,  
na elektronické podání č.j.: MHMP 1084477/2022, ze dne 13. 6. 2022, ve věci 
„Požadavky veřejnosti k rušení humanitárních hostelů“  

3. s odpovědí radního Chabra, ze dne 11. 7. 2022, č.j.: MHMP 1259797/2022,  
na interpelaci paní **********, ze dne 16. 6. 2022, ve věci „Kampa park sebral kus 
dětského hřiště“ 

4. s odpovědí radního Chabra, ze dne 15. 7. 2022, č.j.: MHMP 1289050/2022, na podání 
************, č.j.: S-MHMP 1161925/2022, ve věci „Žádost o prošetření okolností 
prodeje pozemků na Rohanském ostrově“ 

5. s odpovědí radního Chabra, ze dne 11. 7. 2022, č.j.: MHMP 1203348/2022, na podání 
*************, č.j.: MHMP 903480/2022, ve věci „Nezákonný postup ve věci vydaného 
a platného souhlasu hl. m. Prahy s připojením inženýrské sítě na pozemku parc. č. 
4229/1 k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl. m. Prahy“ 

6. s odpovědí radní Johnové, z dne 15. 7. 2022, č.j.: MHMP 1290514/2022, na interpelaci 
paní *************, ze dne 16. 6. 2022, ve věci „Potravinová banka“ 

7. s odpovědí radního Zábranského, ze dne 13. 7. 2022, č.j.: MHMP 1279988/2022,  
na podání pana Jiřího Dohnala, starosty MČ Praha 11 a Mgr. Jakuba Lepše, M.A., 
místostarosty MČ Praha 11, č.j.: MHMP 1151735/2022, ve věci „Finanční pomoc 
obyvatelům bytového domu v areálu Bytového družstva Kulatý Chodovec dotčených 
požárem – opakování žádosti“ 

8. s usnesením Rady MČ Praha 4, ze dne 13. 7. 2022, č. 16R-461/2022, ve věci „k návrhu 
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb.  
Hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů“ 

9. s peticí ze dne 11. 7. 2022, č.j.: S-MHMP 1258784/2022, za petiční výbor  
******************, ve věci „Petice proti směně Polikliniky Klánovická za bytový 
projekt Central Group“ 
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K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu vodohospodářského majetku“ 
uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. za první 
pololetí roku 2022 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-45084 

 
k tržní hodnotě pozemků předaných k hospodaření Pražské developerské společnosti, 
příspěvkové organizaci 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- radní Chabr 
- TISK R-45175 

 
zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby a.s.  
za 2.čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- náměstkyně primátora Plamínková 
- TISK R-45107 

 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti za druhé 
čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- radní Třeštíková 
- TISK R-45106 

 
Informace ke skupině Krizového štábu hl. m. Prahy pro oblast energetiky a zajištění 
bezpečnosti dodávek zemního plynu 

- radní Chabr 
- TISK R-45225 
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27. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy  

MUDr. Zdeněk Hřib v 15:35 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1837 až č. 2039 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: 8. 8. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Mgr. Milena Johnová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.,v.r. 
  radní hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


