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Zápis 
 

z 33. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo ve čtvrtek  
dne 24. září 2020 od 8:30 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:   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
   radní hl. m. prahy Mgr. Jan Chabr 
   primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib – na část jednání  
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 33. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 8:38 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 
(8:39 – 9:32) 
 

Primátor hl. m. Prahy konstatoval nepřítomnost radního Chabra s tím, že možná bude 
přítomen v průběhu jednání Rady HMP prostřednictvím videokonference.  

 
Schválení zápisu z 32. jednání Rady HMP ze dne 14. 9. 2020 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomni 2 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr) 
 
Materiály přeřazené z operativního rozhodování do projednání Rady HMP  
 

Primátor hl. m. Prahy konstatoval žádost o přeřazení materiálů R-37805 a R-37982 
z operativního rozhodování do projednání Rady HMP, radní Třeštíková jako 
předkladatelka materiálu R-37982 a náměstek primátora Hlubuček jako předkladatel 
materiálu R-37805 souhlasili s přeřazením.  
 
k návrhu OCP MHMP rozhodnout o žádosti nájemce, Společnosti GASPARD, IČO: 69347271, 
o prominutí nájemného plynoucího z nájemní smlouvy č. NAP/54/09/019199/2020 
uzavřené dne 7.8.2020 s hl.m. Prahou, jako pronajímatelem 

- náměstek primátora Hlubuček 
- TISK R-37805 
- zařazeno jako bod č. 14 
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k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 06 - KUC MHMP  

- radní Třeštíková 
- TISK R-37982 
- zařazeno jako bod č. 27  

 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k záměru akciové společnosti Pražské služby na vybudování bioplynové stanice na území 
hl. m. Prahy 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-36818 
- zařazeno jako bod č. 29 

 
k "Prohlášení evropských cirkulárních měst" 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-38116 
- zařazeno jako bod č. 30 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-36818               
a R-38116 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Kordová 
Marvanová, radní Chabr – přijato.  
 
Náměstek primátora Hlaváček, v zastoupení předkladatele – radního Chabra, požádal o 
dodatečné zařazení materiálu R-37240 do projednání Rady HMP.  
 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu výpovědi nájemních smluv 

- radní Chabr  
- TISK R-37240 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-37240 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, 
radní Chabr – přijato.  
 
Radní Johnová navrhla zařadit na program dnešního jednání Rady HMP bod týkající se 
jednání s ministrem zdravotnictví ČR, na což reagovali v diskusi k tomuto tématu: 
primátor hl. m. Prahy, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ,               
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu,            
Mgr. Horáková – předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP, náměstek primátora 
Scheinherr, I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Hlubuček.  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o návrhu na dodatečné zařazení bodu - k jednání 
s ministrem zdravotnictví ČR do programu dnešního jednání Rady HMP – pro hlasovalo 4, 
proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 2, nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr 
- návrh nebyl přijat.  
 

Primátor hl. m. Prahy sdělil ostatním členům Rady HMP, že bude muset v průběhu 
předčasně opustit dnešní jednání Rady HMP.  
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k návrhu na uzavření dohody o narovnání práv z užívání prostor sloužících k podnikání a o 
splátkovém kalendáři související s užíváním nebytového prostoru ve vlastnictví hl.m. Prahy 
se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců 

- náměstek primátora Vyhnánek  
- TISK R-38001 
- zařazeno jako bod č. 31 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38001 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, 
radní Chabr – přijato.  
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 1 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37117 
- zařazeno jako bod č. 24 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 2 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37118 
- zařazeno jako bod č. 25 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 3 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37119 
- zařazeno jako bod č. 26 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 4 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37120 
- zařazeno jako bod č. 27 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 5 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37122 
- zařazeno jako bod č. 28 
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k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 6 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37123 
- zařazeno jako bod č. 29 

k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 7 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37124 
- zařazeno jako bod č. 30 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 8 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37125 
- zařazeno jako bod č. 31 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 9 za rok 2019 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 9 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37126 
- zařazeno jako bod č. 32 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 13 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 13 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37127 
- zařazeno jako bod č. 33 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 16 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 16 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37128 
- zařazeno jako bod č. 34 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 22 v roce 2019 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-37129 
- zařazeno jako bod č. 35 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-37117,            
R-37118, R-37119, R-37120, R-37122, R-37123, R-37124, R-37125, R-37126, R-37127, 
R-37128 a R-37129 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 9, 
nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr – přijato.  

 
Schválení programu 33. jednání Rady HMP  
 Program 33. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr) 
 

2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Zajištění podpory archivačního software“ 
 

TISK R-37324 Doba projednávání:  9:33 – 9:34 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel INI MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2031 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

3.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 – Neúčelová rezerva a zvýšení 
běžných výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 
TISK R-38061 Doba projednávání:  9:35 – 9:36 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2032 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Pražská developerská společnost 
 
TISK R-37994 Doba projednávání:  9:37 – 9:40 

PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
P. Urbánek 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2033 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil radní Zábranský.  

 Primátor hl. m. Prahy uložil, nad rámec materiálu, pokyn Ing. Javornické - 
pověřené řízením MHMP, připravit návrh na postup týkající se výběrových řízení do 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy.  Na tento pokyn pověřená řízením MHMP krátce 
zareagovala. 

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k přípravě investiční akce - stavba č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0003 - kalové hospodářství (KH)" 
 

TISK R-36492 Doba projednávání:  9:41 – 9:42 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2034 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru vybudování projektu "Hydropolis Praha" a podepsání "Memoranda o 
spolupráci" 
 

TISK R-38051 Doba projednávání:  9:43 – 9:44 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2035 

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

7.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu dodatku č. 22 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2011 mezi Hlavním městem 
Prahou a sdružením ÚČOV na realizaci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 
Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka 
 

TISK R-37614 Doba projednávání:  9:45 – 9:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2036 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „stavba č. 0093 TV 
Kbely, etapa 0029 Jilemnická; stavební práce“ 
 

TISK R-34651 Doba projednávání:  9:47 – 10:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠENO 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal o přerušení projednávání materiálu 
z důvodu další debaty, na což reagoval předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
Následovala diskuse, do které se zapojili – primátor hl. m. Prahy, RNDr. Plamínková – 
předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí 
ZHMP, Ing. Javornická – pověřená řízením MHMP se vyjádřila k rozpočtovému hledisku 
materiálu, radní Johnová, náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora 
Vyhnánek, J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP.  

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

 Náměstek primátora Hlubuček po diskusi uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu.  
         PŘERUŠENO 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky na stavbu č. 42124  
PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem 
 

TISK R-37646 Doba projednávání:  10:01 – 10:02 
PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2037 

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

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 40555 
Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0002 DN1000, Jesenice-Újezd u Průhonic" 
 
TISK R-37476 Doba projednávání:  10:03 – 10:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2038 

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

11.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru odboru investičního MHMP na služby veřejné zakázky "Stavba č. 3140 TV Újezd 
nad Lesy etapa 0028 Rekonstrukce Starokolínské a Novosibřinské"; DSP + DVZ vč. IČ + AD 
 

TISK R-37536 Doba projednávání:  10:05 – 10:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2039 

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

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru OCP MHMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 12 na realizaci adaptace MŠ Pastelka, 
Platónova 3288/28, 143 00 Praha 4 – Modřany 
 
TISK R-36023 Doba projednávání:  10:07 – 10:08 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2040 

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

13.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu OCP MHMP na povolení výjimky z "Pravidel pro vydávání výjimek ze zákazu 
používání motorových vozidel v parcích celopražského významu" 
 

TISK R-38046 Doba projednávání:  10:09 – 10:10 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2041 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k návrhu OCP MHMP rozhodnout o žádosti nájemce, Společnosti GASPARD, IČO: 
69347271, o prominutí nájemného plynoucího z nájemní smlouvy č. 
NAP/54/09/019199/2020 uzavřené dne 7.8.2020 s hl.m. Prahou, jako pronajímatelem 
 

TISK R-37805 Doba projednávání:  10:11 – 10:14 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2042 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k internímu připomínkovému řízení 
materiálu, na což reagoval náměstek primátora Hlubuček a Ing. arch. Veselý – zástupce 
ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území.  
 K materiálu se vyjádřil J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, na což reagoval Ing. arch. Veselý – zástupce 
ředitele MHMP pro Sekci rozhodování o území a náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

15.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k dalšímu postupu rekonstrukce Libeňského mostu 
 
TISK R-37340 Doba projednávání:  10:15 – 10:20 

PŘIZVANÍ:  
J. Sinčák – generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2043 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr.  
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 Ing. Udženija – předsedkyně klubu ZHMP ODS vznesla dotazy na finanční 
hledisko materiálu a životnost mostu, na které odpovídal podrobně předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Radní Chabr se prostřednictvím videokonference přihlásil s tím, že své materiály 
zařazené v projednání Rady HMP pouze uvede.  

 
 
 
 

Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., zahájil 
v 10:21 hodin I. náměstek primátora Hlaváček.  

 V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                  
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha 
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu 
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele, 
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná při působnosti valné hromady.  
 
 

16.  radní Chabr 

 
k návrhu Střednědobého strategického plánu na období 2021 - 2025 společnosti 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
TISK R-37406  Doba projednávání:  10:21 – 10:42 

PŘIZVANÍ: T. Jílek – předseda představenstva 
Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Ing. Novotný – místopředseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, 
a.s.  
Ing. Fiala – člen představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.  
Ing. Kučera – předseda dozorčí rady Technologie hlavního města Prahy, a.s.   
R. Pergl – Technologie hlavního města Prahy, a.s.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2044 
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 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 T. Jílek – předseda představenstva THMP podrobně doplnil informace 
k materiálu.  
 Radní Zábranský vznesl dotazy k materiálu, na které odpovídal T. Jílek - 
předseda představenstva THMP. 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti vznesl dotaz týkající se veřejného 
osvětlení, na který odpovídal Ing. Novotný – místopředseda představenstva THMP.  
 
 Dále se k materiálu vyjádřili Ing. Kučera – předseda dozorčí rady THMP a      
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. zakončil 
I. náměstek primátora Hlaváček v 10:42 hodin. 
 
 
 
 
 
 

17.  radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávní vztahů 
 

TISK R-38004 Doba projednávání:  10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2045 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Chabr dal procedurální návrh na přeřazení materiálu R-37240 (k návrhu na 
schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, uzavření smluv o 
výpůjčce a k návrhu výpovědi nájemních smluv) z projednání do operativního 
rozhodování Rady HMP. Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o tomto návrhu - 
pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr, primátor hl. m. 
Prahy Hřib – přijato. Zařazeno jako bod č. 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  radní Johnová 

 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hlavního města Prahy Domov "Zvíkovecká kytička" 
 

TISK R-37826 Doba projednávání:  10:45 – 10:46 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2046 

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



15 
 

19.  radní Johnová  
 
k návrhu Memoranda o spolupráci na transformaci komplexu služeb pro osoby bez 
přístřeší poskytovaných Armádou spásy 
 

TISK R-37844 Doba projednávání:  10:47 – 11:03 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2047 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Radní Zábranský se vyjádřil k předloženému materiálu a dal do úvahy úpravu 
návrhu usnesení, na což reagoval náměstek primátora Hlaváček, radní Johnová. 
 Náměstek primátora Hlaváček navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu 
doplnění nového bodu. Radní Johnová naformulovala znění textace úpravy návrhu 
usnesení takto - Rada hl.m. Prahy ukládá radní Johnové v rámci připravované koncepce 
předložit praktické řešení navazující na schválené Memorandum. Termín: 30. 6. 2021. 
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP krátce reagoval na předchozí vyjádření radní 
Johnové.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

20.  radní Johnová 

 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 
 

TISK R-37837 Doba projednávání:  11:04 – 11:06 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2048 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a požádala o úpravu návrhu usnesení tak, že v bodě IV. se ponechává předseda 
komise radní Johnová a člen komise Mgr. Ježek a ostatní tři členové komise se nahrazují 
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novými členy, a to – J. Wolf, TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu; Mgr. Horáková, 
Piráti a PharmDr. Fifka, ODS.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
Ing. Nacher – předseda klubu ZHMP ANO 2011 vznesl dodatečně dotaz k předchozímu 
materiálu R-37837 týkající se doplněných členů výběrové komise, na který odpovídala 
radní Johnová.  
 

21.  radní Šimral 
 
k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie, se sídlem U krbu 521/45, Malešice, Praha 10 
 
TISK R-37979 Doba projednávání:  11:07 – 11:08 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2049 

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

22.  radní Šimral 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce tělocvičen" v objektu Gymnázia, Praha 6, 
Arabská 682/14 
 

TISK R-37303 Doba projednávání:  11:09 – 11:10 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2050 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Zábranský vyjádřil obecnou poznámku k procesu výběrových řízení u investičních 
akcí.  

 
23.  radní Šimral 

 
k ukončení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ 
stavební, Dušní, P1 – výstavba tělocvičny; zhotovitel" 
 
TISK R-37396 Doba projednávání:  11:11 – 11:12 

PŘIZVANÍ: Ing. Freimann – pověřený řízením INV 
MHMP prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2051 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Radní Zábranský se vyjádřil k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

24.  radní Třeštíková 

 
ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy 
 

TISK R-37935 Doba projednávání:  11:13 – 11:15 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP  
Mgr. Cipro – předseda představenstva Prague City Tourism, a.s.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2052 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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25.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum hlavního města 
Prahy 
 

TISK R-37706 Doba projednávání:  11:16 – 11:20 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko – ředitel KUC MHMP  
PhDr. Strnadová – ředitelka Muzea hlavního města Prahy  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2053 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a požádala o 
úpravu návrhu usnesení v bodě I. tak, že závěr tohoto bodu bude znít – „……..a to 
s účinností od 31. 12. 2020“. Dále předkladatelka požádala o úpravu v bodě II.2.1. návrhu 
usnesení tak, že bude ponechán jen termín 31.12.2020, nikoliv kontrolní termín.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 

26.  radní Třeštíková  

 
k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury z Programu podpory pro památky světového dědictví 
 
TISK R-37875 Doba projednávání:  11:21 – 11:22 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2054 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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27.  radní Třeštíková  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 06 - KUC MHMP  
 
TISK R-37982 Doba projednávání:  11:23 – 11:43 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2055 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Na výzvu Ing. Nachera – předseda klubu ZHMP ANO 2011 se radní Třeštíková 
vyjádřila k situaci týkající se pražských průvodců, na což v navazující diskusi reagovali: 
Ing. Nacher - předseda klubu ZHMP ANO 2011, Ing. Javornická – pověřená řízením 
MHMP, radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

28.  pověřená řízením MHMP  

 
ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-36061 Doba projednávání:  11:44 – 11:45 
PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2056 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená řízením MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru akciové společnosti Pražské služby, a.s. na vybudování bioplynové stanice na 
území hl. m. Prahy 
 

TISK R-36818 Doba projednávání:  11:46 – 11:47 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2057 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

30.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k "Prohlášení evropských cirkulárních měst" 
 
TISK R-38116 Doba projednávání:  11:48 – 11:49 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2058 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  

Radní Šimral sdělil ostatním členům Rady HMP, že bude muset opustit zbývající část 
jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

31.  náměstek primátora Vyhnánek 
 
k návrhu na uzavření dohody o narovnání práv z užívání prostor sloužících k podnikání a 
o splátkovém kalendáři související s užíváním nebytového prostoru ve vlastnictví hl.m. 
Prahy se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců 
 

TISK R-38001 Doba projednávání:  11:50 – 11:51 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                          
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2059 

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

 
 

Materiál R-37924 k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy 
na období 6. 10. 2020 – 28. 12. 2020 

Usnesení č. 2060. Příslušná tabulka k materiálu je vzhledem k času projednání na konci 
zápisu.  

 
 

32.  pověřená řízením MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-38074 Doba projednávání:  11:52 – 11:53 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 

                                                          primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2061 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 33 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 36 schváleného programu 
(11:54 – 11:55) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 8, nepřítomni 3 – radní Kordová Marvanová, radní Chabr, primátor 
hl. m. Prahy Hřib) 
 
 
1. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace 
projektů 56. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-37496 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2062 
 
2. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 33. výzvy v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-37942 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2063 
 
3. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2560 ze dne 25.11.2019 k vyhlášení 54. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-37855 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2064 
 
4. k návrhu OCP MHMP vyhovět žádostem o slevu na nájemném nájemcům nebytových 
prostor hl.m. Prahy sloužících k podnikání 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-37534 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2065 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-37832 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2066 
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6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s poskytnutím 
dotace na zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací -  pokrytí mzdových 
nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-37856 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2067 
   
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
Podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

 náměstek primátora Vyhnánek 
 TISK R-37933 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2068 
 
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-37954 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2069 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-37962 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2070 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 14 a MČ Praha – Troja 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-37966 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2071 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní 
infrastruktury v roce 2020 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-37908 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2072 
 
12. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské 
péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-37889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2073 
   
13. k návrhu na bezúplatné nabytí 14 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k.ú. Letňany z vlastnictví společnosti Rezidence Veselská s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-37607 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2074 
 
14. k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení a zapínacího místa v k. ú. Horní Měcholupy z vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-37734 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2075 
 
15. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2183/59 o výměře 103 m2 v k.ú. 
Žižkov, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-37807 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2076 
 
16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 radní Chabr 
 TISK R-36696 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2077 
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17. k návrhu na zaplacení za užívání pozemků parc. č. 1331/19, 1331/25, 1331/27 a 
1340/33 k.ú. Dolní Počernice 

 radní Chabr 
 TISK R-37710 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2078 
 
18. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 5, Nad 
Kavalírkou 1 

 radní Šimral 
 TISK R-37659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2079 
   
19. ke změně člena komise Rady hlavního města Prahy pro výběr ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Galerie hl. m. Prahy 

 radní Třeštíková 
 TISK R-37903 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2080 
 
20. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Galerie hl. m. Prahy, 
Muzeum hl. m. Prahy a Národní kulturní památky Vyšehrad v roce 2020 

 radní Třeštíková  
 TISK R-37926 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2081 
 
21. k návrhu na rozpracování usnesení 19. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 9. 
2020 - 2. část 

 pověřená řízením MHMP  
 TISK R-38068 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2082 
 
22. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 19.8.2020 do 26.8.2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-37836 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2083 
   
23. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 2. 9. 2020 do 8. 9. 2020 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-38009 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2084 
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24. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 1 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2085 
 
25. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 2 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37118 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2086 
 
26. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 3 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37119 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2087 
 
27. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 4 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2088 
 
28. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 5 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37122 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2089 
 
29. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 6 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37123 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2090 
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30. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 7 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2091 
 
31. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 8 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37125 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2092 
 
32. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 9 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 9 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37126 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2093 
 
33. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 13 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 13 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37127 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2094 
 
34. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 16 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 16 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37128 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2095 
 
35. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2019 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 22 v roce 2019 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-37129 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2096 
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36. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu výpovědi nájemních smluv 

 radní Chabr 
 TISK R-37240 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2097 
 
 
 
Radní Třeštíková navrhla úpravu v materiálu R-37924 k využití městských reklamních 
ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období 6. 10. 2020 – 28. 12. 2020, který je 
zařazen v operativním rozhodování Rady HMP. Náměstek primátora Hlaváček dal 
procedurální návrh na hlasování o vyjmutí materiálu R-37924 z operativního 
rozhodování, aby mohl být dodatečně projednán. Pověřená řízením MHMP, jako 
předkladatelka materiálu, s tímto procedurálním návrhem souhlasila. Náměstek 
primátora Hlaváček nechal hlasovat o vyjmutí materiálu R-37924 z operativního 
rozhodování a jeho následném projednání – pro hlasovalo 7, nepřítomen 4 – radní 
Kordová Marvanová, radní Chabr, primátor hl. m. Prahy Hřib, radní Šimral – přijato.  
 
 

34.  pověřená řízením MHMP  
 
k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období 6. 10. 
2020 – 28. 12. 2020 
 
TISK R-37924 Doba projednávání:  11:56 – 12:08 

PŘIZVANÍ: Ing. Trubková – OMM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
  radní Kordová Marvanová 
                                                                                      radní Chabr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      radní Šimral 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2060 
  
 Radní Třeštíková navrhla úpravu materiálu ve smyslu poskytnutí reklamních 
ploch pro pořadatele - Muzeum paměti XX. století, z.ú. namísto reklamních ploch pro 
akci - Náborová kampaň ZZS HMP.  
 Ing. Trubková – OMM MHMP se vyjádřila k navržené úpravě materiálu. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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Bod č. 35 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
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. 
 
 

-  
 
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. se stanoviskem kompatibility s právem EU k návrhu na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů (sněmovní tisk 946), zaslaný Parlamentním institutem, Parlament ČR, 
Kancelář Poslanecké sněmovny  

2. s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 – Další postup ve věci spolupráce mezi 
hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice 
Na Františku 

3. s podáním Mgr. Mikose týkající se Letiště Václava Havla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace - k záměru vybudování projektu Hydropolis Praha a podepsání Memoranda o 
spolupráci 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-36746 
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33. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 12:09 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2031 až č. 2097 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: 1. 10. 2020 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  Ing. Petr Hlubuček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


