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Zápis 
 

z 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 25. ledna 2021 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:   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský  
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 3. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:05 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:06 – 10:25) 
 
Schválení zápisu z 1. jednání Rady HMP ze dne 11. 1. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Třeštíková) 
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na investiční akci č. 0000000 s názvem "Mrazící boxy" příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Městská nemocnice následné péče 

- radní Johnová  
- TISK R-39192 
- zařazeno jako bod č. 10 

 
k návrhu na zajištění finančních prostředků pro odbor ZDR MHMP na rok 2021 v 
souvislosti s pandemií COVID 19 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na 
rok 2021 

- radní Johnová  
- TISK R-39282 
- zařazeno jako bod č. 11 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-39192               
a R-39282 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Třeštíková 
– přijato. 
 

k návrhu na schválení Základních směrů prorodinné politiky hlavního města Prahy na 
období 2021 – 2022 

- radní Johnová  
- TISK R-36571 

Náměstek primátora Vyhnánek k materiálu R-36571 vznesl dotaz týkající se 
rozpočtového hlediska na rok 2021, na který reagovala radní Johnová. Náměstek 
primátora Vyhnánek požádal předkladatelku, aby tento materiál byl předložen až na 
příštím jednání Rady HMP, s čímž předkladatelka – radní Johnová souhlasila.  

 
 
k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Praha 5, Mezi Školami 2475, v rejstříku škol a školských zařízení 

- radní Šimral  
- TISK R-38964 
- zařazeno jako bod č. 12 

 

k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Smíchovská SPŠ, P 5 - 
vybudování haly pro prakt. cvičení" 

- radní Šimral  
- TISK R-39031 

Radní Chabr k materiálům R-38964, R-39031 a R-39210 vznesl dotaz týkající se 
zdůvodnění návrhu na jejich dodatečné zařazení na dnešní jednání Rady HMP, na což 
reagoval předkladatel – radní Šimral s tím, že materiál R-39031 bude předložen až na 
příštím jednání Rady HMP.  

 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu a celkových nákladů investičních akcí v roce 2021 v kap. 01 a 
kap. 02 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-38946 
- zařazeno jako bod č. 25 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38946 do 
operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, 
nepřítomen 1 – radní Třeštíková – přijato. 
 
k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, 
se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 

- radní Šimral  
- TISK R-39210 
- zařazeno jako bod č. 26 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-38964 do 
projednání a materiálu R-39210 do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 
10, nepřítomen 1 - radní Třeštíková – přijato.  
 
 
JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu se 
vyjádřil k návrhům na dodatečné zařazení materiálů předkladatelů radní Johnové a 
radního Šimrala.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 3. jednání Rady HMP  
 Program 3. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Třeštíková) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2967 ze dne 27.11.2018 k návrhu zástupců hl.m. Prahy 
do odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR a k pověření zastupování hl.m. Prahy v 
orgánech Svazu měst a obcí ČR ve volebním období 2018 - 2022, ve znění usnesení Rady 
HMP č. 17 ze dne 14.1.2019 
 
TISK R-39056 Doba projednávání:  10:26 – 10:35 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 115 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP vznesl dotaz týkající se personálních změn v rámci odborných 
orgánů Rady Asociace krajů ČR, na který odpovídal předkladatel.  
 Radní Chabr se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 JUDr. Pospíšil - předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 

požádal za klub o doplnění radního Chabra do příslušné Komise pro oblast energetiky. 
Primátor hl. m. Prahy požádal o úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, že v Komisi 
pro životní prostředí a energetiku bude namísto náměstka primátora Hlubučka, uveden 
radní Chabr. Náměstek primátora Hlubuček a radní Chabr s takto navrženou úpravou 
souhlasili.   
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 

3.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2272 v k.ú. Hostivař do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

TISK R-38339 Doba projednávání:  10:36 – 10:38 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 116 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
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 Radní Chabr vznesl dotaz týkající se nabývacího titulu, na který odpovídal 
předkladatel.  
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na neaktuální termín plnění úkolu v návrhu 
usnesení, na což reagoval předkladatel s tím, že správný termín v bodě II.1.1. je               
18. 2. 2021.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

4.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci projektu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech NZÚ - AMO" 
 
TISK R-39029 Doba projednávání:  10:39 – 10:40 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 117 

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

5.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu dodatku č. 5 k Mandátní smlouvě č. MAN/21/05/006276/2013 uzavřené dne 
19.12.2013 mezi Hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v 
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 
0001 Nová vodní linka 
 

TISK R-39004 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 118 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na schválení plánů realizace investičních akcí a správy komunikací 
zajišťovaných Technickou správou komunikací a.s. v roce 2021 
 

TISK R-39086 Doba projednávání:  10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 119 

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

7.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují 
oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů 
 
TISK R-39065 Doba projednávání:  10:45 – 10:46 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 120 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení Dohody o narovnání mezi společností Theta Real s.r.o. a hlavním 
městem Prahou 
 

TISK R-38518 Doba projednávání:  10:47 – 10:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 121 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální kontrolní termín 
v návrhu usnesení, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že správný kontrolní 
termín v bodě II.1.1. návrhu usnesení bude 28. 2. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 

9.  radní Třeštíková v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek  

 
k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 
2021 městským částem hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu kap. 06 
 

TISK R-39123 Doba projednávání:  10:49 – 10:50 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 122 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatelky 
– náměstek primátora Vyhnánek.  
 Náměstek primátora Hlubuček vznesl dotaz k obsahu materiálu, na který 
odpovídal J. Wolf - předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Johnová  
 
k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na investiční akci č. 0000000 s názvem "Mrazící boxy" příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Městská nemocnice následné péče 
 

TISK R-39192 Doba projednávání:  10:51 – 10:52 
PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 123 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

11.  radní Johnová  

 
k návrhu na zajištění finančních prostředků pro odbor ZDR MHMP na rok 2021 v 
souvislosti s pandemií COVID 19 a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na 
rok 2021 
 
TISK R-39282 Doba projednávání:  10:53 – 10:55 

PŘIZVANÍ: Mgr. Ježek – ředitel ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 124 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP uvedl technické připomínky k návrhu 
usnesení s tím, že v bodě I.1. by měly být odstraněny slova „k návrhu na“, aby správné 
znění bodu bylo následující: „Rada hl.m. Prahy schvaluje zajištění finančních prostředků 
pro odbor ZDR MHMP na rok 2021 v souvislosti s pandemií COVID 19 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení“, dále v bodě I.2. by mělo být doplněno slovo „hlavního“ tak, aby správné znění 
bodu bylo následující: „Rada hl.m. Prahy schvaluje úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení“. S těmito úpravami předkladatelka – radní 
Johnová souhlasila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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12.  radní Šimral 

 
k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Praha 5, Mezi Školami 2475, v rejstříku škol a školských zařízení 
 
TISK R-38964 Doba projednávání:  10:56 – 11:25 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 125 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili: radní Johnová, náměstek primátora 
Vyhnánek, Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP, J. Wolf - předseda Výboru pro kulturu, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, JUDr. Pospíšil – předseda klubu 
ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, RNDr. Plamínková – starostka MČ Praha 
– Slivenec, radní Šimral, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ a starosta 
MČ Praha 7, náměstek primátora Hlubuček, náměstek primátora Hlaváček.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na absenci termínu v rámci 
ukládacího bodu návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel a požádal o doplnění 
termínu v bodě II.1.1. návrhu usnesení: 28. 2. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 

13.  ředitel MHMP 

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

TISK R-39299 Doba projednávání:  11:26 – 11:27 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 126 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 14 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 26 schváleného programu 
(11:28 – 11:29) 
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 10, nepřítomen 1 – radní Třeštíková) 
 
 
1. ke schválení projektu v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39091 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 127 
 
2. k vyhlášení 60. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-39097 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 128 
 
3. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 129 
 
4. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39174 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 130 
 
5. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-39175 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 131 
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6. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 6 nik v opěrné zdi Letenských sadů na části 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, se spolkem "c2c-kruh 
kurátorů a kritiků" 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-38915 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 132 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 v souvislosti s 
poskytnutým transferem ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha – Kunratice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 133 
   
8. k návrhu časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2020 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39088 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 134 
 
9. k návrhu na schválení uzavření pachtovní smlouvy, dodatků k nájemním smlouvám a 
smlouvy o výpůjčce 

 radní Chabr 
 TISK R-38541 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 135 
 
10. k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační zeleně, svislého a 
vodorovného dopravního značení, 2 ks uličních vpustí a veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 954/3, 958/5, 958/11 a 965/13 v k.ú. Jinonice, 
obec Praha a pozemků  parc. č. 954/3, 958/5, 958/11 a 958/13 v k.ú. Jinonice, obec Praha 
z vlastnictví Next development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy a přijetí finančního daru od 
společnosti Next development s.r.o.  

 radní Chabr 
 TISK R-38803 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 136 
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11. k žádosti městské části Praha - Řeporyje o souhlas s úplatným nabytím nemovitosti v 
k.ú. Řeporyje z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha - Řeporyje, 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-39042 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 137 
 
12. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 4 
(pozemky v k.ú. Lhotka) 

 radní Chabr 
 TISK R-37765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 138 
 
13. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov, Hlubočepy, Košíře) 

 radní Chabr 
 TISK R-38353 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 139 
   
14. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha - Dolní Počernice (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Dolní Počernice) 

 radní Chabr 
 TISK R-38597 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 140 
 
15. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 2 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Vinohrady a k.ú. Nové Město) 

 radní Chabr 
 TISK R-38736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 141 
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16. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10 
(pozemky v k.ú. Vršovice) 

 radní Chabr 
 TISK R-38945 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 142 
 
17. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 14 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Kyje) 

 radní Chabr 
 TISK R-38979 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 143 
 
18. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

 radní Šimral  
 TISK R-39115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 144 
 
19. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

 radní Šimral  
 TISK R-39131 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 145 
   
20. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní 
a informatiky 

 radní Šimral  
 TISK R-38649 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 146 
 
21. k návrhu na přiznání odměny ředitelům příspěvkových organizací v působnosti KUC 
MHMP k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního jubilea 

 radní Třeštíková  
 TISK R-39070 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 147 
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22. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 radní Zábranský  
 TISK R-39110 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 148 
 
23. k návrhu na rozpracování usnesení 23. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne            
21. 1. 2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-39254 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 149 
 
24. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 30.12.2020 do 5.1.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-39095 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 150 
 
25. k návrhu na úpravu rozpočtu a celkových nákladů investičních akcí v roce 2021 v kap. 
01 a kap. 02 

 náměstek primátora Hlubuček   
 TISK R-38946 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 151 
 
26. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, 
se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 

 radní Šimral   
 TISK R-39210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 152 
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Bod č. 15 
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. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na interpelaci V. Orcígra vznesenou při 
zasedání ZHMP dne 17. 12. 2020 ve věci harmonogramu přípravy Metropolitního 
plánu  

2. s usnesením Rady MČ Praha 4 ze dne 13. 1. 2021, č. 1R-41/2021 – k otázce změn 
dopravního režimu „BUSPRUHŮ“ 
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3. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:30 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 115 až č. 152 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. 2. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.      
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


