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Zápis 
 

z 24. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 20. června 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:   náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Milena Johnová 
   na část jednání - radní hl. m. Prahy Mgr. Jan Chabr 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 24. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:11 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 
(10:12 – 10:33) 
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 a zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na pořízení ideových 
architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova a severojižní magistrály 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-44348 
- zařazeno jako bod č. 18 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-44348 do 
projednání a R-44645 do operativního rozhodování Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, 
zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně primátora Plamínková, radní Johnová – přijato.  
 
k návrhu na zřízení Městské ubytovny Neklanova 148/34 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

- radní Zábranský 
- TISK R-44790 
- zařazeno jako bod č. 19 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-44790 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně 
primátora Plamínková, radní Johnová – přijato. 
 
 

k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-44816 
- zařazeno jako bod č. 22 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-44816 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně 
primátora Plamínková, radní Johnová – přijato.  
 

Náměstek primátora Scheinherr uvedl, že vzhledem k nepřítomnosti radní Johnové, 
bude v zastoupení předkládat její materiály.   

 
k personálním změnám v komisích Rady HMP 

- primátor hl. m. Prahy 
- TISK R-44784 
- zařazeno jako bod č. 20 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-44784 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně 
primátora Plamínková, radní Johnová – přijato.  
 
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu informoval 
Radu HMP o přijatých usnesení klubu, které navrhují odvolání Ing. Petra Hlubučka ze 
všech komisí, pracovních skupin, výborů a dalších míst, na které byl delegován HMP; 
dalším usnesením klub vyzývá Radu HMP k odvolání všech členů dozorčí rady Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Náměstek primátora Scheinherr uvedl, že 
k materiálu R-44816 byl přizván generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost. Radní Kordová Marvanová si osvojila návrh klubu ZHMP TOP 09 a 
STAN – Spojené síly pro Prahu, na projednání odvolání všech členů dozorčí rady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost, a to v rámci případně 
zařazeného materiálu R-44816. Náměstek primátora Scheinherr v reakci na vyjádření 
radní Kordové Marvanové uvedl, že dojde k úpravě názvu materiálu R-44816 nově ve 
znění „k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, 
akciová společnost“. 
 
Radní Chabr požádal o přeřazení svých předkládaných materiálů R-44545 a R-43711,       
a to na začátek projednání Rady HMP a zároveň omluvil svou nepřítomnost na části 
dnešního jednání Rady HMP. Zařazeno jako body č. 2 a č. 3. 
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na zavedení investiční akce p.o. Lesy hl.m. Prahy včetně stanovení celkových 
nákladů do centrálního číselníku akcí v roce 2022 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-44445 

 
k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
hlavního města Prahy na období 2022 – 2025 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-44329 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 a k návrhu na 
zavedení nové investiční akce 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-44291 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných a adaptačních opatření II. 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-44507 

 
k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 08268 
Rokytka – rozvoj území, etapa 0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a Veltruská" 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-44195 

 
 
 
Radní Chabr dal do úvahy i stažení materiálu R-44248 z dnešního jednání Rady HMP,         
s čímž předkladatel - I. náměstek primátora Hlaváček, souhlasil.  
 
k Memorandu o spolupráci mezi hl. m. Prahou, Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., 
Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Pražskou teplárenskou a.s. a Veolia Energie 
Praha, a.s. 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-44248 

 
 
 
Náměstek primátora Scheinherr požádal, v zastoupení předkladatelky – radní Johnové,    
o stažení materiálu R-44403 z dnešního jednání Rady HMP.  
 
k návrhu na realizaci investiční akce č. 45147 "Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR" 
spolufinancované z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024 (kód programu 
013 310) 

- radní Johnová 
- TISK R-44403 
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Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o stažení materiálu R-44403 z dnešního jednání 
Rady HMP - pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně primátora 
Plamínková, radní Johnová – přijato.  
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
ke schválení Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti 

- I. náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-44645 
- zařazeno jako bod č. 47 

 
 
 
 
 
Schválení programu 24. jednání Rady HMP  
 Program 24. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstkyně primátora 
Plamínková, radní Johnová) 
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2.  radní Chabr 

 
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané dne 27. 6. 2022 
 

TISK R-44545 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1580 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz, na který odpovídal radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 
 

TISK R-43711 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1581 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu bytové výstavby "Černý Most - střed" 
 
TISK R-43141 Doba projednávání:  10:38 – 10:40 

PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
developerské společnosti  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1582 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Chabr v průběhu 
projednávání předloženého materiálu opustil jednání Rady HMP.  

 
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP se vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

5.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu Střednědobého investičního plánu vodohospodářské infrastruktury HMP pro 
roky 2023 – 2027 
 

TISK R-44352 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 
PŘIZVANÍ: Ing. Válek, MBA – předseda 
představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1583 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k realizaci projektu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech IV." a k návrhu na vyhlášení stejnojmenného dotačního 
programu pro konečné příjemce - fyzické osoby 
 

TISK R-44425 Doba projednávání:  10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Mgr. Líbová – OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1584 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu návrhu usnesení v bodu III.2. tak, aby 
novým nositelem úkolu byla uvedena náměstkyně primátora Plamínková, s čímž 
předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček, souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

7.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu Nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací 
obvod tvořený územím hlavního města Prahy 
 
TISK R-44614 Doba projednávání:  10:45 – 10:46 

PŘIZVANÍ: Mgr. Líbová – OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1585 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Chabr se opět 
připojil k dnešnímu jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Scheinherr, I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42794 
Náplavka Ledárny, etapa 0001 náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů odboru INV MHMP v kap. 01 - Rozvoj obce, kap. 02 - Městská 
infrastruktura a kap. 03 - Doprava a navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42794 
Náplavka Ledárny 
 

TISK R-44205 Doba projednávání:  10:47 – 10:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1586 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Radní Chabr vznesl dotaz, na který odpovídal náměstek primátora 
Scheinherr.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
zahájil v 10:49 hodin primátor hl. m. Prahy.  

 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.  
 

9.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k účetní závěrce společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za rok 2021 
 
TISK R-44077  Doba projednávání:  10:49 – 10:50 

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. Richter – místopředseda dozorčí rady Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s.  
Ing. Jílek – člen dozorčí rady Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1587 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:50 hodin. 
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10.  náměstek primátora Scheinherr 

 
ke strategickému dokumentu “Rozvoj linek PID v Praze 2022 - 2032“ 
 

TISK R-44663 Doba projednávání:  10:51 – 10:53 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference  
M. Šubrt – ROPID  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1588 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Primátor hl. m. Prahy dal do úvahy úpravu návrhu usnesení v bodě III.1.2., na 
což reagoval M. Šubrt – ROPID. Primátor hl. m. Prahy navrhl odstranění části textace ve 
znění „a dlouhodobě v elektronické podobě provádět formou dodatků aktualizaci 
dokumentu“ z bodu III.1.2. návrhu usnesení, s čímž se předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr, ztotožnil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

11.  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-43151 Doba projednávání:  10:54 – 10:55 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1589 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  náměstek primátora Vyhnánek 
 
k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané dne 24. 6. 2022 
 

TISK R-44494 Doba projednávání:  10:56 – 10:57 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1590 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  

 Radní Chabr se odpojil z dnešního jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

13.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k záměru odboru rozpočtu MHMP na realizaci veřejné zakázky "Přidělování ratingu 
hlavnímu městu Praze" 
 

TISK R-43869 Doba projednávání:  10:58 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1591 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Zábranský jako spolupředkladatel materiálu R-44396 s názvem „k návrhu na 
zřízení Městské ubytovny U Kloubových domů 515/2“, který měl být nyní projednán, 
požádal o jeho přeřazení až na závěr dnešního projednání Rady HMP, což bylo ostatními 
členy Rady HMP akceptováno. Zařazeno jako bod č. 23. 
 
 
 
 

14.  radní Johnová, v zastoupení náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
dotace organizaci Liga otevřených mužů, z.s. a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 0582 v 
roce 2022 
 

TISK R-44449 Doba projednávání:  11:00 – 11:08 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1592 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatelky 
– náměstek primátora Scheinherr.  
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz, na který odpovídal, v zastoupení 
předkladatelky, náměstek primátora Scheinherr, a dále reagovali radní Zábranský, 
náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy konstatoval, že vzhledem k aktuálním technickým problémům 
radního Šimrala s videokonferenčním připojením k jednání Rady HMP, bude materiál    
R-44278 s názvem „k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova" a k návrhu na úpravu 
celkových nákladů investiční akce v kapitole 04“, který měl být nyní projednán a jehož je 
radní Šimral předkladatel, přeřazen až na závěr dnešního projednání Rady HMP, což 
bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno. Zařazeno jako bod č. 21. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zahájil v 11:09 hodin primátor 
hl. m. Prahy.  

 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.  
 
 

15.  radní Třeštíková 

 
ke stálé výstavě pořádané společností Obecní dům, a.s. u příležitosti 111. výročí otevření 
Obecního domu veřejnosti 
 

TISK R-43920  Doba projednávání:  11:09 – 11:10 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. V. Ježek – předseda představenstva Obecní dům, a.s.  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1593 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Obecní dům, a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zakončil primátor hl. m. Prahy 
v 11:10 hodin. 
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16.  ředitel MHMP  
 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky “Dodávka a provedení 
interiéru Clam-Gallasova paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na 
rok 2022 
 

TISK R-43196 Doba projednávání:  11:11 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1594 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
Ing. Kubelka, Ph.D.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz, na který odpovídal předkladatel.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

17.  ředitel MHMP  

 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Modernizace a rozvoj 
Jednotného bezpečnostního systému MHMP" a k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce 
 
TISK R-44322 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1595 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 a zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na pořízení ideových 
architektonicko-krajinářských studií parku Těšnova a severojižní magistrály 
 

TISK R-44348 Doba projednávání:  11:16 – 11:17 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1596 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

19.  radní Zábranský 

 
k návrhu na zřízení Městské ubytovny Neklanova 148/34 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-44790 Doba projednávání:  11:18 – 11:19 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1597 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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20.  primátor hl. m. Prahy 
 
k personálním změnám v komisích Rady HMP 
 
TISK R-44784 Doba projednávání:  11:20 – 11:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1598 

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

21.  radní Šimral 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku                 
"ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova" a k návrhu na úpravu celkových 
nákladů investiční akce v kapitole 04 
 

TISK R-44278 Doba projednávání:  11:22 – 11:23 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
                                                                                      radní Chabr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO                   1599 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zahájil v 11:24 hodin primátor hl. m. Prahy.  

 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.  
 

22.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost 
 

TISK R-44816  Doba projednávání:  11:24 – 13:26 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Ing. Witowski – předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1600 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr.  
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, 
dle přijatého usnesení klubu, navrhl úpravu návrhu usnesení ve smyslu, aby byli 
odvoláni všichni členové dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost. Radní Kordová Marvanová si osvojila výše uvedený návrh Ing. Richtera - 
předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu.  
 

 Radní Chabr je opět přítomen na jednání Rady HMP.  
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 Následovala široká diskuse k pozměňovacímu návrhu, do které se zapojili – 
primátor hl. m. Prahy, radní Zábranský, radní Kordová Marvanová, náměstek primátora 
Scheinherr, radní Chabr, náměstek primátora Vyhnánek, Mgr. Portlík – místopředseda 
klubu ZHMP ODS, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, Ing. Richter - 
předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, Ing. Udženija – 
předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, Mgr. Zajíček – předseda klubu ZHMP ODS. 
 Na dotazy z diskuse reagovali JUD. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG 
MHMP, Ing. Witowski – generální ředitel a předseda představenstva Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, akciová společnost.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP seznámil Radu HMP s výkladem 
příslušných právních předpisů ve vztahu k pozměňovacímu návrhu.  
 Radní Zábranský přednesl doplňující návrh k předloženému usnesení ve 
znění „Rada hl.m. Prahy vyzývá dozorčí radu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost, aby členy představenstva společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost obsadila skrze otevřená výběrová řízení v termínu do 31. 8. 2022“. 
Předkladatel – náměstek primátora Scheinherr se ztotožnil s doplňujícím návrhem 
radního Zábranského.  
 Na základě předchozí diskuse radní Kordová Marvanová upravila svůj 
pozměňovací návrh tak, aby v rámci bodu I. usnesení byli doplněni k odvolání z dozorčí 
rady společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, i další osoby,               
a to konkrétně Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., Jan Marek, Pavel Vyhnánek, M.A.,     
Mgr. Jakub Jiran, Mgr. Petra Kolínská, Ing. Jan Lička a Ing. Tomáš Mikeska. 
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu radní 
Kordové Marvanové – pro hlasovalo 3, proti 1, zdržel se 4, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – 
náměstkyně primátora Plamínková, radní Johnová – nepřijato.  
 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost zakončil primátor hl. m. Prahy v 13:26 hodin. 
 
 

23.  radní Chabr, radní Zábranský 

 
k návrhu na provozování Městské ubytovny U Kloubových domů 515/2 
 
TISK R-44396 Doba projednávání:  13:27 – 13:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1601 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský. 
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 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP krátce okomentoval 
vypořádání připomínek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Radní Chabr vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálu R-44777 
s názvem „k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů“, na program 
dnešního jednání Rady HMP. Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném 
zařazení materiálu R-44777 do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel 
se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – náměstkyně primátora Plamínková, radní Johnová – 
přijato. Zařazeno jako bod č. 24. 
 

24.  radní Chabr 

 
k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
 

TISK R-44777 Doba projednávání:  13:29 – 13:30 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1602 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

25.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-44798 Doba projednávání:  13:31 – 13:33 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátora Plamínková 
                                                                                      radní Johnová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1603 

  
 Radní Chabr navrhl, aby byl k vyřízení podání s názvem „Žádost o stanovisko 
ve věci kopie Mánesovy kalendářní desky Staroměstského orloje“, zmocněn Radou HMP 
náměstek primátora Scheinherr ve spolupráci s radní Třeštíkovou, s čímž náměstek 
primátora Scheinherr souhlasil. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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Bod č. 26 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 47 schváleného programu 
(13:34 – 13:35) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – náměstkyně 
primátora Plamínková, radní Johnová – přijato) 
 
 
1. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44718 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1604 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 01 - Rozvoj obce a zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy 
na zpracování územní studie VRÚ Letňany – Kbely 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1605 
 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 01 v souvislosti s ukončením 
projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl.m. Prahy v 
rámci OPPPR 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43981 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1606 
 
4. k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z veřejnoprávního 
rozhodnutí mezi hl.m. Praha a obchodní společností BXF Písnice a.s. 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42880 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1607 
 
5. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi Hlavním městem 
Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. pro akci Stavba č. 0057 "Prodloužení 
stoky A2, etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, 
I. fáze; stavební práce“ 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44309 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1608 
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6. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl.m. Prahy v roce 2022 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44475 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1609 
 
7. k návrhu na odpis pohledávek hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1610 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu Plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44525 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1611 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava 
a úpravu Plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací 
a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44622 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1612 
 
10. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti o poskytnutí dotace z 
Ministerstva životního prostředí - Národního programu Životní prostředí 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44640 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1613 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 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-44459 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1614 
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12. 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 projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44466 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1615 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer určený na projekt spolufinancovaný EU a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 4 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44538 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1616 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na krytí výdajů na 
činnost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací v roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44643 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1617 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 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-44659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1618 
 
16. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 4 do státního rozpočtu 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44672 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1619 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Kolovraty 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44675 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1620 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44679 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1621 
 
19. 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 projektu rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb 
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Zbraslav 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44680 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1622 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním služby péče o dítě v dětské skupině a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP a PO HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1623 
 
21. 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-44685 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1624 
 
22. 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 5 a Praha 16 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44687 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1625 
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23. ke schválení nájemní smlouvy č. NAP/35/05/013362/2021 k nájmu pozemků parc. č. 
4439/13, parc. č. 4444/18, parc. č. 4444/1, parc. č. 4439/12 a parc. č. 4439/15 o celkové 
výměře 397 m2 vše v k.ú. Žižkov ve vlastnictví Českých drah 

− radní Chabr 
− TISK R-44031 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1626 
 
24. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-44435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1627 
 
25. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 74/1 v k.ú. Vršovice 

− radní Chabr 
− TISK R-43180 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1628 
   
26. k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu id. 3/10 na 
pozemku parc. č. 1447/1 k.ú. Troja 

− radní Chabr 
− TISK R-44438 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1629 
 
27. k návrhu na bezúplatné nabytí 12 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v 
k.ú. Písnice z vlastnictví společnosti Velká Lada s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-44514 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1630 
 
28. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-44623 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1631 
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29. 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 14, 
Praha - Čakovice (nemovitost v k.ú. Kyje, stanovení závazné podmínky pro další nakládání 
se svěřenými nemovitostmi v k.ú. Čakovice) a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 

− radní Chabr 
− TISK R-44099 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1632 
 
30. 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-44589 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1633 
 
31. k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a rozpočtu 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu v 
kap. 1016 a v kap. 0582 v roce 2022 

− radní Johnová, radní Zábranský 
− TISK R-44770 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1634 
   
32. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-44392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1635 
 
33. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládeže a sportu a v kap. 10 - Pokladní správa 

− radní Šimral 
− TISK R-44526 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1636 
 
34. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce a ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-44436 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1637 
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35. k návrhu na stanovení výše platu ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-44576 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1638 
 
36. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2022, k návrhu na 
odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 

− radní Šimral 
− TISK R-44578 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1639 
   
37. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo Na zábradlí, 
Divadlo pod Palmovkou a Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-44319 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1640 
 
38. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 09 v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-44337 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1641 
 
39. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-43892 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1642 
   
40. k návrhu na pronájem bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44652 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1643 
 
41. k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním obytné místnosti se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 
stávajícím nájemcem obytné místnosti ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44572 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1644 
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42. k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s bývalými 
nájemci bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44620 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1645 
 
43. k návrhu na výpovědi smluv k provozu nápojových a potravinových automatů v 
budovách Magistrátu hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44428 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1646 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44014 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1647 
 
 
45. k návrhu na rozpracování usnesení 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 
2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44753 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1648 
 
46. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 09 a kap. 10 na rok 2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-43876 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1649 
 
47. ke schválení Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu 
a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44645 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1650 
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Bod č. 27 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:36 – 13:37 
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. 
 
 

-  
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Souhrnná informace k projektům probíhajícím v oblasti Rohanského a Libeňského ostrova 
a budoucího Parku Maniny 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-44506 
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24. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:38 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1580 až č. 1650 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: 27. 6. 2022 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


