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Zápis 
 

ze 14. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 19. dubna 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:   na úvod jednání - radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová   
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 14. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:02 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 
(10:03 – 10:07) 
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k záměru rekonstrukce čapadla č. 026/17 pod Smetanovým nábřežím a k záměru MČ 
Praha 1 na výstavbu mol na Vltavě 

- radní Třeštíková 
- TISK R-40071 
- zařazeno jako bod č. 38 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40071 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 7, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 1, nepřítomen 1 – 
radní Kordová Marvanová – přijato.  
 
k žádosti na Vládu ČR k vyjednání uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské federace v Praze 
do stavu před 21. srpnem 1968 

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-40249 
- zařazeno jako bod č. 37 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40249 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – radní Kordová Marvanová – 
přijato.  
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k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 2440 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně pořizovaná 
změna) 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-40176 
- zařazeno jako bod č. 36 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40176 do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k doplňujícím podkladům k projektu koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská filharmonie 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-40032 

 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 14. jednání Rady HMP  
 Program 14. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m Prahy  

 
k uzavření objednávky na poskytování konzultačních služeb souvisejících s projektem 
„Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS“ 
 

TISK R-39215 Doba projednávání:  10:08 – 10:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Krch – ředitel IAP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
D. Rabčanová - Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
Ing. Ladin – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference  
Z. Kaštovská – Operátor ICT, a.s. prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 808 

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

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na poskytnutí daru pro Sdružení válečných veteránů ČR 
 

TISK R-39978 Doba projednávání:  10:10 – 10:11 

PŘIZVANÍ: Ing. Petr – ředitel PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 809 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu na zavedení investičních akcí příspěvkové organizace Pražská developerská 
společnost do centrálního číselníku akcí v roce 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce 
 

TISK R-38685 Doba projednávání:  10:12 – 10:22 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
P. Urbánek – ředitel Pražské developerské společnosti  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 810 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlaváček, 
který zároveň sdělil svůj pozměňovací návrh usnesení tak, že se upravuje znění úkolu 
pro náměstka primátora Hlaváčka takto – Rada hl.m. Prahy ukládá náměstkovi primátora 
Hlaváčkovi předložit analýzu s prověřením možností a potenciálních modelů financování 
investičních akcí městské bytové výstavby, včetně modelu se zapojením soukromého 
sektoru případně investičních fondů založených městem, s ohledem na omezené finanční 
možnosti města a relativně nízký dluhový strop. Termín 30.9.2021.  
Dále se doplňuje nový bod ve znění: Rada hl.m. Prahy ukládá náměstkovi primátora 
Vyhnánkovi součinnost I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi a 
řediteli Pražské developerské společnosti při zpracování analýzy potenciálních modelů 
financování investičních akcí městské bytové výstavby dle bodu II.1.1. tohoto usnesení. 
Termín: průběžně.  

Dále se upravuje znění úkolu pro ředitele Pražské developerské společnosti takto: Rada 
hl.m. Prahy ukládá řediteli Pražské developerské společnosti součinnost I. náměstkovi 
primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi při zpracování analýzy potenciálních modelů 
financování investičních akcí městské bytové výstavby dle bodu II.1.1 tohoto usnesení. 
Termín: 30.9.2021 

 Náměstek primátora Vyhnánek navrhl, aby se z návrhu usnesení v bodě II.1.1. 
a II.3.1. vypustila slova „bankovního financování“, na což reagoval předkladatel s tím, že 
toto je zohledněno v pozměňovacím návrhu.  

 Navržené usnesení bylo v pozměněném znění schváleno.  
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5.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o společném zájmu mezi ČVUT v Praze, VŠCHT v 
Praze, UK v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, NTK a Městskou částí 
Praha 6" 
 

TISK R-39583 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 811 

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

Primátor hl. m. Prahy navrhl stažení materiálu – Informace – R-39262 Výroční zpráva o 
stavu MKS, z dnešního jednání Rady HMP. Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o 
stažení informačního materiálu R-39262 z dnešního jednání Rady HMP – pro hlasovalo 
11 – přijato – staženo.  
 
 

6.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr  

 
k architektonickému, urbanistickému a technickému řešení záměru odboru investičního 
MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží“ 
 
TISK R-39691 Doba projednávání:  10:25 – 10:31 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 812 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili podrobně předkladatelé – 
náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, který zároveň 
konstatoval, že u projednávání předloženého materiálu je přítomen i Mgr. Borecký – 
radní Středočeského kraje.  
 Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP okomentoval předložený 
materiál.  
 Náměstek primátora Hlaváček doplnil další informace k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem "Stavba č. 4506 
TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně" 
 

TISK R-38605 Doba projednávání:  10:32 – 10:33 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 813 

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

8.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku stavba č. 0012 
Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0007 Troja, část 19 - stabilizace výpusti DN 2000 a 
VD Troja - rekonstrukce dělící zdi sportovního kanálu; stavební práce 
 
TISK R-39108 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 814 

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

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 
Běchovická; stavební práce“ 
 
TISK R-39983 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 815 

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

10.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace na vybudování přípojek 
inženýrských sítí pro projekt Modernizace letecké záchranné služby Ruzyně na parc. č. 
2736/6 v k.ú. Ruzyně 
 

TISK R-39385 Doba projednávání:  10:38 – 10:39 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 816 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  náměstek primátora Hlubuček  

 
k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Obnova objektu 
hasičské stanice č. 5" 
 

TISK R-39418 Doba projednávání:  10:40 – 10:41 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 817 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil, že v příloze č. 1 k návrhu usnesení 
(Záměr realizovat veřejnou zakázku) je uveden neaktuální Předpokládaný termín 
zahájení řízení k veřejné zakázce, na což reagoval předkladatel s tím, že bude uveden 
termín – květen 2021.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 

12.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem "Projektové 
řízení Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 
2020 - 2024" 
 

TISK R-39775 Doba projednávání:  10:42 – 10:43 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 818 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na změny tarifu PID na území HMP navazující na změny cen jízdného ve 
Středočeském kraji a návrhy vedoucí ke zjednodušení tarifu 
 

TISK R-40162 Doba projednávání:  10:44 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID prostřednictvím videokonference  
Mgr. P. Borecký – radní Středočeského kraje prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 819 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr a konstatoval, že je přítomen jako přizvaný Mgr. Borecký – radní 
Středočeského kraje.  
 Náměstek primátora Scheinherr, po dohodě s primátorem hl. m. Prahy, 
požádal jako předkladatel o doplnění dvou vět jako poslední odstavec důvodové zprávy 
v následujícím znění: „Navržená úprava je jedním z důležitých kroků pro udržení 
kvalitního rozsahu Pražské integrované dopravy.“, „Na žádost Středočeského kraje taktéž 
probíhají jednání o nastavení zúčtovacího centra PID.“ 
 Mgr. Borecký – radní Středočeského kraje se vyjádřil k předloženému 
materiálu. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k předloženému materiálu 
z rozpočtového hlediska.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil, na což reagoval Mgr. Borecký – radní Středočeského kraje. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k protinávrhu na volbu člena dozorčí rady společnosti PPF banka a.s. 
 
TISK R-40105 Doba projednávání:  11:01 – 11:03 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 820 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu vyjádřil podporu předloženému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

15.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - 
zapojení přebytku hospodaření minulých let v souvislosti se zajištěním očkování proti 
COVID 
 

TISK R-40180 Doba projednávání:  11:04 – 11:05 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 821 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 237 ze dne 15.2.2021 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem "Revitalizace objektu č. 4 – Burza, Holešovická 
tržnice“ a k návrhu na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Hala č. 4 
Pražská tržnice v Holešovicích, Burza – zajištění činností pro výstavbu“ 
 
TISK R-39949 Doba projednávání:  11:06 – 11:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 822 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

17.  radní Chabr 
 
k návrhu na udělení souhlasu Bohemians Praha 1905, a.s. s podnájmem fotbalového 
stadionu Ďolíček 
 

TISK R-40050 Doba projednávání:  11:08 – 11:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 823 

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

 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3869/1 o výměře 189 m2 k.ú. Libeň 
 

TISK R-34828 Doba projednávání:  11:10 – 11:11 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 824 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

19.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 183, jehož součástí je stavba č.p. 34, k.ú. 
Běchovice do vlastnictví hlavního města Prahy, úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na demolici stavby č.p. 34 k.ú. Běchovice 
 
TISK R-39836 Doba projednávání:  11:12 – 11:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 825 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na rozpočtové opatření týkající se nabytí 
pozemku, na který odpovídal předkladatel a Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz týkající se absence Zápisu z Majetkové 
komise, na který odpovídal Ing. Rak – ředitel HOM MHMP s tím, že bude případně 
doplněno do materiálu předkládaného ke schválení Zastupitelstvu HMP. Primátor hl. m. 
Prahy v reakci požádal, aby bylo do materiálu předkládaného ke schválení 
Zastupitelstvu HMP doplněno rozpočtové opatření i Zápis z Majetkové komise, na což 
reagoval Ing. Rak – ředitel HOM MHMP s tím, že toto bude doplněno.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 
TISK R-38839 Doba projednávání:  11:16 – 11:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 826 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti sdělil připomínku k návrhu Dodatku 
č. 1 k pachtovní smlouvě týkající se provozování parkovacího domu, nájemce MČ Praha 
6, uvedenému v příloze č. 2 k návrhu usnesení.  
 Radní Chabr, v reakci na připomínku V. Mahrika, požádal, aby z přílohy č. 2 
k návrhu usnesení byl vyjmut návrh Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě                                   
č. PAC/22/02/000380/2018, za účelem další diskuse.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

21.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a výpovědí z nájemních 
smluv 
 
TISK R-39023 Doba projednávání:  11:20 – 11:23 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 827 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Radní Třeštíková se vyjádřila k předloženému materiálu a poděkovala za jeho 
přípravu.  
 Náměstek primátora Hlaváček se krátce vyjádřil k materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na vypořádání připomínek odboru LEG 
MHMP, na což reagoval JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP s tím, že materiál byl ve znění 
připomínek upraven.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Chabr 
 
k návrhu znění Memoranda o společném postupu při využití území "Trojmezí" 
 
TISK R-39774 Doba projednávání:  11:24 – 11:28 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 828 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
požádal o úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení tak, že v rámci článku II. Předmět 
memoranda, bod 2.1., bude doplněno písmeno d) ve znění:  
„IPR Praha jako zpracovatel územně plánovací dokumentace v první fázi na základě 
stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí k Metropolitnímu plánu a dále 
probíhajících změn územního plánu stabilizuje hranici mezi zastavitelným a 
nezastavitelným územím. Dále bude pořízena krajinářská studie na lokalitu Trojmezí. 
Výsledek zpracované a projednané studie bude adekvátně přenesen do Metropolitního 
plánu.“   
 S výše uvedenou úpravou náměstek primátora Hlaváček souhlasil. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

23.  radní Chabr 

 
k postupu realizace pořízení nového městského mobiliáře společností Technologie hl. m. 
Prahy, a.s.  
 
TISK R-39926 Doba projednávání:  11:29 – 11:49 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
T. Jílek – předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference  
Ing. T. Novotný – Technologie hlavního města prahy, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 829 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. podrobně 
okomentoval předložený materiál.  
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 Náměstek primátora Scheinherr vznesl dotaz na vypořádání svých 
připomínek k materiálu, na což odpovídal T. Jílek - předseda představenstva 
Technologie hl. m. Prahy, a.s. Náměstek primátora Scheinherr v reakci uvedl, že považuje 
své připomínky za vypořádané.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz ohledně zveřejnění přílohy č. 2 k návrhu 
usnesení (Rámcová dohoda), na což reagoval T. Jílek - předseda představenstva 
Technologie hl. m. Prahy, a.s. s tím, že tato příloha bude veřejná.  
 Náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na rozpočtové krytí, na což reagovali          
T. Jílek - předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s., radní Chabr, náměstek 
primátora Vyhnánek, Ing. Rak – ředitel HOM MHMP.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal, aby bylo v zápise uvedeno 
následující vyjádření T. Jílka – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s.:  
„Vzpomněl jsem si ještě na jednu připomínku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a to jsou 
dopravní informace. Ta debata o přístřešcích na začátku trochu pominula nutnost 
Dopravního podniku informovat cestující, zatím pořád v té papírové formě. Samozřejmě 
tam, kde bychom připustili LCD se dopravní informace mohou objevit na LCD a to je i 
otázka jaksi toho schváleného tisku na Jednotný informační systém, ale my jsme v tuto 
chvíli ještě doupravili to, že až budeme soutěžit skla, tak vysoutěžíme pro přístřešky, kde se 
neobjeví žádné reklamní a jiné informační zařízení, sklo, ve kterém budou předvrtané čtyři 
otvory a dávám tady závazek pane náměstku pro Dopravní podnik, že doprojektujeme tu 
jednoduchou jakoby vitrínu, která se případně může objevit na těch sklech, kde bude třeba 
zveřejnit ty dopravní informace v té nejanalogovější formě, tj. papír a toto stihneme bez 
problému během jaksi dopřesňování té první tranže a určitě nemusí mít Dopravní podnik 
strach, že by tam nebylo kde umisťovat dopravní informace. Bude samozřejmě mezi 
Hlavním městem Prahou, resp. odborem HOM MHMP a Dopravním podnikem, muset 
vzniknout samostatná smlouva o využívání takové vitríny, ale to už považuji pouze za 
technikálii.“ 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

24.  radní Johnová 

 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace č. DOT/81/01/000647/2020 s příjemcem dotace 
Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. 
 

TISK R-39901 Doba projednávání:  11:50 – 11:51 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 830 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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25.  radní Johnová  

 
k návrhu na vydání řádů veřejných pohřebišť pro hřbitovy spravované příspěvkovou 
organizací hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů 
 

TISK R-39182 Doba projednávání:  11:52 – 11:54 
PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ZDR MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 831 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl úpravu neaktuálního termínu v rámci bodu 
II.1.1. návrhu usnesení, na což reagovala předkladatelka s tím, že termín bude 31. 5. 
2021.  
 Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP upozornil na to, že v rámci příloh k návrhu 
usnesení není uveden den účinnosti řádů, na což reagovala Ing. Havelková – ZDR MHMP 
s tím, aby bylo uvedeno datum účinnosti 19. 4. 2021, s čímž radní Johnová souhlasila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 
 
 

26.  radní Johnová  
 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hlavního města Prahy Domov pro seniory Kobylisy 
 

TISK R-39834 Doba projednávání:  11:55 – 11:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková – pověřená řízením SOV 
MHMP prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 832 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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27.  radní Johnová  
 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hlavního města Prahy Domov pro seniory Ďáblice 
 

TISK R-39835 Doba projednávání:  11:57 – 11:58 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková – pověřená řízením SOV 
MHMP prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 833 

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

28.  radní Kordová Marvanová  

 
k souhrnné informaci ke stavu projednání obecně závazné vyhlášky č. 14/2020 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy, s 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
 

TISK R-40148 Doba projednávání:  11:59 – 12:07 

PŘIZVANÍ: JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 834 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Kordová Marvanová a požádala, aby bylo v zápise uvedeno následující její vyjádření:  
„Chtěla bych v tomto tisku zdůraznit jednu věc, že v mezidobí došlo k jednání Výboru 
kontrolního ZHMP, který konstatoval většinou hlasů hlasujících, že jsem jako radní 
nesplnila svou zákonnou povinnost podle zákona o hlavním městě Praze řádně informovat 
o plnění úkolu schváleného Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 10. 9. Na základě 
tohoto silného vyjádření a konstatování, že jsem měla ohrozit důstojnost podle stanoviska, 
ne legislativního, ale kontrolního výboru, že jsem měla ohrozit důstojnost funkce člena 
Rady, jsem požádala o vyjádření legislativní odbor. To vyjádření naleznete v příloze č. 4 
k důvodové zprávě tohoto tisku, kde pan ředitel Havel za legislativní odbor velmi podrobně 
rozebírá, i na základě dotazu, které učinil na Ministerstvo vnitra, celou záležitost a zda 
tedy bylo splněno z mé strany usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a v závěru, to 
odůvodnění si tam přečtete, a v závěru konstatuje, že jsem jako radní splnila Radou 
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stanovený termín, protože jsem do 30. 11. připravila informaci o průběhu jednání s ÚHOS a 
tím pádem jsem neporušila svoji zákonnou povinnost plnit úkoly, které mi uložila Rada 
hlavního města Prahy. To také uzavírá ve svém stanovisku Ministerstvo vnitra. Proto tedy 
LEG MHMP konstatuje, že lze uzavřít, že byly učiněny veškeré možné kroky k obstarání 
autoritativního vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to v termínu, který byl 
uložen a stejně tak v termínu, který byl uložen, vznikla a byla dána k dispozici informace o 
těchto krocích. Vzhledem k zásadnímu usnesení Výboru kontrolního ZHMP, prosím, aby 
toto mé upozornění na obsah tisku a to, co jsem citovala, bylo uvedeno v zápise. Požaduji, 
aby Výbor kontrolní ZHMP revokoval své usnesení, které znělo, že jsem porušila zákon. 
Tady to je jasné, že já jsem zákon neporušila a že naopak Výbor kontrolní ZHMP svými 
závěry rozhodl tak, že to neodpovídá zákonu o hlavním městě Praze. Takže i toto prosím, 
aby bylo v zápise.“ 
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP reagovala na 
vyjádření radní Kordové Marvanové.  
 Primátor hl. m. Prahy dotaz na vypořádání připomínek odboru LEG MHMP 
k předloženému materiálu, na což reagoval JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP s tím, že 
legislativní připomínky vypořádány byly.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl technickou poznámku k příloze č. 4 k důvodové 
zprávě, na což reagoval JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP, radní Kordová Marvanová 
uvedla, že tato příloha bude uvedena do správné technické podoby, což potvrdila i    
JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

29.  radní Kordová Marvanová  

 
k návrhu novely Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

TISK R-40046 Doba projednávání:  12:08 – 12:20 

PŘIZVANÍ: JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 835 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Kordová Marvanová a 
navrhla, dle požadavku klubu ZHMP ANO 2011, úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
tak, aby znění nového odstavce 4 v čl. 3 Jednacího řádu výborů ZHMP bylo následující: 
„Účast na výboru formou videokonference podle předchozího odstavce je možná pouze po 
dobu vyhlášené mimořádné situace podle jiného právního předpisu v případě, že tak určí 
předsedající při svolání jednání výboru.“  
 Na pozměňovací návrh předkladatelky reagoval primátor hl. m. Prahy,          
Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, T. Murňák – předseda Výboru 
pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP. 
 Primátor hl. m. Prahy navrhl, aby z pozměňovacího návrhu předkladatelky 
byl vypuštěn text – „po dobu vyhlášené mimořádné situace podle jiného právního 
předpisu“. 
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 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o svém pozměňovacím návrhu – pro 
hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 2 – přijato.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu schváleno.  
 
 
 

30.  radní Šimral  
 
k nákupu vajec v pražských školách z bezklecových chovů a zavedení biopotravin do 
školního stravování 
 

TISK R-38031 Doba projednávání:  12:21 – 12:23 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 836 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu vyjádřil podporu předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

31.  radní Šimral  

 
k zapojení hl.m. Prahy do výzvy č. 30_21_011  v rámci Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci 
 
TISK R-39672 Doba projednávání:  12:24 – 12:25 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 837 

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

 
k zapojení hlavního města Prahy do realizace Programu ESA BIC Czech Republic, pobočka 
Praha a k poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace Agentuře pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest v celkové výši 825 000 EUR 
 
TISK R-39541 Doba projednávání:  12:26 – 12:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 838 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Mgr. Ing. Beránek – předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP se vyjádřil 
k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

33.  radní Šimral  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 358 ze dne 1.3.2021 k návrhu na udělení dotací a dalším 
administrativním procesům prostřednictvím projektu Specializované vouchery, 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2, a k návrhu 
na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované vouchery, výzva č. 2 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

TISK R-39977 Doba projednávání:  12:30 – 12:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 839 

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

 
k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kampusu Hybernská z.ú. pro rok 2021 
 

TISK R-40025 Doba projednávání:  12:32 – 12:51 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 840 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral a 
vyjádřil se k připomínkám odboru LEG MHMP v rámci interního připomínkového řízení 
materiálu.  
 Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP se vyjádřil k vypořádání připomínek odboru 
rozpočtu s tím, že doporučuje doplnit Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 1 
k důvodové zprávě) o formální náležitosti a dále doplnit chybějící přílohy k této Žádosti.  
 JUDr. Havel – ředitel LEG MHMP sdělil legislativní připomínky 
k předloženému materiálu.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP krátce okomentoval předložený materiál a 
reagoval na připomínky Ing. Paneše – ředitele ROZ MHMP a JUDr. Havla – ředitele LEG 
MHMP s tím, že budou vypořádány do 26. zasedání ZHMP.  
 E. Pospíšilová – ředitelka Kampusu Hybernská, z.ú. se vyjádřila k materiálu a 
požádala o vypořádání připomínek.  
 Radní Kordová Marvanová se vyjádřila k financování zapsaných ústavů. 
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro 
Prahu se vyjádřil.  
 PhDr. Sitek doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k materiálu z rozpočtového 
hlediska. 
 Předkladatel – radní Šimral uvedl, že zmíněné připomínky odborů ROZ 
MHMP a LEG MHMP budou zapracovány do materiálu předkládaného ke schválení 
Zastupitelstvu HMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Prague City Tourism a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s., zahájil v 12:52 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.  
 

35.  radní Třeštíková  
 
k volbě člena dozorčí rady společnosti Prague City Tourism a.s. 
 
TISK R-39647 Doba projednávání:  12:52 – 12:54 

PŘIZVANÍ: Ing. Paneš – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Cipro – předseda představenstva Prague City Tourism a.s. prostřednictvím 
videokonference  
P. Zeman – předseda dozorčí rady Prague City Tourism a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 841 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Prague City Tourism a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
 P. Zeman – předseda dozorčí rady Prague City Tourism a.s. vyjádřil podporu 
předloženému materiálu.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Prague City Tourism a.s. zakončil primátor hl. 
m. Prahy v 12:54 hodin. 
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Náměstek primátora Hlaváček požádal, aby v rámci dodatečně zařazených materiálů do 
projednání dnešní Rady HMP, byl nejdříve projednán materiál R-40176, s čímž primátor 
hl. m. Prahy souhlasil.  
 

36.  I. náměstek primátora Hlaváček  
 
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 2440 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně pořizovaná 
změna) 
 

TISK R-40176 Doba projednávání:  12:55 – 12:58 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 842 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlaváček.  
 Náměstek primátora Scheinherr se krátce vyjádřil k předloženému materiálu 
a poděkoval za jeho přípravu.  

        P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

37.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k žádosti na Vládu ČR k vyjednání uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské federace v Praze 
do stavu před 21. srpnem 1968 
 

TISK R-40249 Doba projednávání:  12:59 – 13:11 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 843 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátora 
Scheinherr. 
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ vyjádřil 
podporu předloženému materiálu. 
 JUDr. Pospíšil – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
vyjádřil podporu předloženému materiálu.  
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 Primátor hl. m. Prahy navrhl doplnit do bodu I. návrhu usnesení následující text: 
„aby Radě HMP poskytla informace o všech dalších nemovitostech zapůjčených Ruské 
federaci (zejména bytech) na území HMP“. S tímto doplněním předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr souhlasil.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal o doplnění termínů v rámci bodů II.2.1., 
II.2.2., II.3.1., III. návrhu usnesení tak, že u těchto bodů bude uveden termín – průběžně.  
 Primátor hl. m. Prahy dále navrhl doplnit termín u bodu II.1.1. návrhu usnesení 
tak, že bude uvedeno – ihned, s čímž náměstek primátora Scheinherr souhlasil.  
             Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 
 
 

38.  radní Třeštíková  
 
k záměru rekonstrukce čapadla č. 026/17 pod Smetanovým nábřežím a k záměru MČ 
Praha 1 na výstavbu mol na Vltavě 
 
TISK R-40071 Doba projednávání:  13:12 – 13:43 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 844 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 K předloženému materiálu se vyjádřili: Mgr. J. Čižinský – předseda klubu 
ZHMP PRAHA SOBĚ, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti, J. Wolf – předseda Výboru 
pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, náměstek primátora 
Hlaváček.  
 Náměstek primátora Hlaváček seznámil Radu HMP se svým pozměňovacím 
návrhem k usnesení ve znění:  

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  Petici proti kácení javoru stříbrného - Praha 1, u Karlových lázní, tj. proti pokácení 
javoru stříbrného na pozemku parc. č. 168 v katastrálním území Staré Město (příloha 
č. 2 důvodové zprávy) 

2.  Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 ze dne 26.3.2021 č. UZ21_0231 s 
názvem Informace k návrhu Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, 
Masarykovo nábřeží (příloha č. 3 důvodové zprávy) 

I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

1.  čapadlo č. 026/17 se nachází na parcele č. 1149, obec Praha, k.ú. Staré Město, která 
je ve výlučném majetku hlavního města Prahy 
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I I I .   p o ž a d u j e  

z výše uvedených důvodů před realizací projektu Rekonstrukce a obnova čapadla č. 
026/17a řádné projednání nejen rekonstrukce čapadla ale i navazujícího projektu 
nábřežního korza, které by mělo být ve formě jednoduchého dřevěného mola v úrovni 
řeky se zárukou nekotvení lodí. Do té doby nedá souhlas vlastníka příslušné části 
pozemku parc. č. 1149 v k.ú. Staré Město k realizaci uvedeného projektu se zapůjčením 
čapadla 

I V .   o p ě t o v n ě  v y z ý v á  

 MČ Praha 1 k nekácení javoru stříbrného do doby projednání nejen rekonstrukce čapadla 
ale i navazujícího projektu nábřežního korza.  

 
Na pozměňovací návrh náměstka primátora Hlaváčka reagoval Mgr. J. Čižinský – 
předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti. 
 
 Náměstek primátora Vyhnánek seznámil Radu HMP se svým pozměňovacím 
návrhem k usnesení spočívající v novém znění bodu III. – „Rada hl. m. Prahy nesouhlasí 
s realizací projektu rekonstrukce čapadla, ani v situaci, kdy by získala kladná stanoviska 
dotčených orgánů státní správy“. Dále doplnění bodu IV. o část věty – „aby strom mohl 
plnohodnotně růst a naplánované molo na Vltavě byla vyprojektována alternativní 
přístupová cesta“, s tím, že zbývající text je totožný s textem pozměňovacího návrhu 
náměstka primátora Hlaváčka.   
 K postupu při hlasování o pozměňovacích návrzích se vyjádřil Mgr. Čižinský – 
předseda ZHMP PRAHA SOBĚ, na což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu náměstka 
primátora Vyhnánka – pro hlasovalo 5, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 2 – nepřijato.  
 Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu náměstka 
primátora Hlaváčka – pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 1 – přijato.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu schváleno.  
 
 
 
 

39.  ředitel MHMP 

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

TISK R-40216 Doba projednávání:  13:44 – 13:45 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 845 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 40 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 48 schváleného programu 
(13:46 – 13:47) 
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. 
Náměstek primátora Scheinherr upozornil ostatní členy Rady HMP na již provedenou 
úpravu materiálu R-39970 tak, že do návrhu usnesení byl doplněn bod, který ukládá 
náměstkovi primátora Scheinherrovi předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
HMP. Náměstek primátora Scheinherr zároveň požádal, aby byl tento materiál doplněn 
do návrhu programu 26. zasedání ZHMP.  
(pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – přijato)  
 
1. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem vypořádání projektů z Operačních programů 
Praha – Adaptabilita, Praha – Konkurenceschopnost a Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-40006 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 846 
 
2. k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy 
pro záměr „Rampa - Praha Smíchov“ na pozemcích parc. č. 561, 5042/1 a 5077/1 v k.ú. 
Smíchov, Praha 5 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39960 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 847 
 
3. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro komunikaci Pobřežní III, 2. etapa, úsek Za 
Invalidovnou - Voctářova, pro záměr „Rohan city - sekce E“ na pozemcích parc. č. 767/248 
a 767/249 v k.ú. Karlín a parc. č. 4001/12 a 4001/13 v k.ú. Libeň 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-39971 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 848 
 
4. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro změnu 
dočasné stavby "BESIP Náměstí Bratří Synků - Sezimova, Praha 4" na stavbu trvalou, a to 
na pozemcích parc. č. 2942/1 a 3017 v k.ú. Nusle 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-39975 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 849 
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5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro 
novostavbu objektu skladu zeleniny na pozemku parc. č. 1839 v k.ú. Dubeč, Praha – Dubeč 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-40038 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 850 
 
6. k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy 
pro prodloužení výjimky ze stavební uzávěry pro stávající halu pro skladování plodin s 
možností použití jako vzorové haly, na pozemcích parc. č. 602/5 a 602/8 v k.ú. Dolní 
Měcholupy 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-40062 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 851 
 
7. k návrhu na úpravu smluvního vztahu o nájmu nebytových prostor a parkovacích míst ze 
dne 06. 02. 2019 

 I. náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-39841 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 852 
   
8. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby                                       
č. INO/54/11/011978/2017 ze dne 25.5.2017 mezi hl. m. Prahou a příspěvkovou 
organizací Lesy hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 853 
 
9. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39588 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 854 
 
10. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřeného do správy OCP MHMP,  uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako půjčitelem a 
společností Letenská kulturní s.r.o., IČO: 03975673, jako vypůjčitelem, za účelem umístění 
sanitárního kontejneru a audiovizuální techniky, a to na dobu určitou, do 13. 10. 2021 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39810 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 855 
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11. k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou 
dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 5 a navýšení limitu prostředků na platy Městské 
policie hl.m. Prahy pro r. 2021 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 856 
 
12. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Hlavním městem 
Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro akci Stavba č. 0057 „Prodloužení stoky A2, 
etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, II. fáze; 
stavební práce“ 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-39703 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 857 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 01 - 
Rozvoj obce a kap. 02 - Městská infrastruktura 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-40108 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 858 
   
14. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2021 a neinvestičního 
transferu od MČ Praha 5 na rok 2021 na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované 
autobusovou dopravou PID 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39892 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 859 
 
15. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů MHMP - ODO SK a 
odboru MHMP - ODO realizovaných v rámci OP programu Praha - pól růstu a OP 
Zaměstnanost 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39958 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 860 
 
16. k návrhu Dodatku č. 3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví k 
nemovitosti č. SOB/21/03/004250/2007 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39970 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 861 
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17. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Kunratice k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40013 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 862 
 
18. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Petrovice k podání žádostí na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40059 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 863 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39940 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 864 
   
20. k revokaci usnesení Rady HMP č. 548 ze dne 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 10, Praha 11 a Praha - Satalice na úhradu 
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. 
Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39943 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 865 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-39984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 866 
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22. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratky finančních prostředků do 
státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV) 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40020 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 867 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40066 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 868 
 
24. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 869 
 
25. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon pěstounské 
péče od MČ Praha 6 Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40083 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 870 
   
26. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení duplicitně vyplaceného neinvestičního 
příspěvku na úhradu nákladů za sociální pohřby od MČ Praha 2 Ministerstvu pro místní 
rozvoj 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40093 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 871 
 
27. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce id. 1/2 pozemků v k.ú. 
Hlubočepy pro realizaci stavby "Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov - Holyně - 
Slivenec" 

 radní Chabr 
 TISK R-39934 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 872 
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28. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-39944 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 873 
 
29. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-39992 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 874 
 
30. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Chabr 
 TISK R-39725 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 875 
 
31. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 534 vše v k.ú. Košíře, obec Praha, a 
chodníku v k.ú. Košíře z vlastnictví společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-38215 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 876 
   
32. k návrhu na bezúplatné nabytí zrekonstruovaného povrchu komunikace vč. 13 ks 
parkovacích stání, chodníku vč. zatravněných mysů, 5 ks svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení a pozemku parc. č. 1281/614 v k.ú. Vokovice, obec Praha, 
v k.ú. Vokovice a Veleslavín z vlastnictví společnosti AFI Vokovice s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

 radní Chabr 
 TISK R-40017 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 877 
 
33. 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 - 
Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 

 radní Chabr 
 TISK R-39737 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 878 
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34. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy  do správy  městské části  Praha 5 (pozemky v k.ú. 
Hlubočepy) 

 radní Chabr 
 TISK R-39852 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 879 
 
35. k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Modřany, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-39964 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 880 
 
36. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl. m. Prahy Centrum služeb 
pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 05 odboru 
81 a odboru 82 v roce 2021 

 radní Johnová  
 TISK R-40053 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 881 
   
37. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 

 radní Šimral  
 TISK R-39744 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 882 
 
38. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Škola 
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o., se 
sídlem Michelská 22/12, Praha 4, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Šimral  
 TISK R-39994 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 883 
 
39. k návrhu na rozsah provozu školních družin a rozsah provozu mateřských škol v 
příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v době hlavních 
prázdnin 

 radní Šimral  
 TISK R-40005 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 884 
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40. k návrhu na změnu členství v Komisi Rady HMP pro umění ve veřejném prostoru 
 radní Třeštíková  
 TISK R-39973 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 885 
 
41. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40103 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 886 
   
42. k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40100 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 887 
 
43. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

 radní Zábranský  
 TISK R-39993 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 888 
 
44. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40125 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 889 
 
45. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 890 
   
46. k návrhu na schválení pronájmu bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-39956 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 891 
 
47. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 a kap. 10 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40011 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 892 
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48. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 17.3.2021 do 23.3.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-40073 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 893 
 
 
 
 
 

41.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu programu jednání 26. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22. 4. 2021 - k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 807 ze dne 12. 4. 2021 
 
TISK R-40132 Doba projednávání:  13:48 – 13:52 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 894 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP požádala Radu HMP o 
dodatečné zařazení materiálu – K „Petici proti kácení javoru stříbrného“ na program 
ZHMP s tím, aby byla zařazena na pevný čas, na což reagoval primátor hl. m. Prahy tak, 
že Petice bude projednána v pevný čas 18:00 hodin.  
 Radní Šimral požádal o stažení materiálu Z-9266 k administrativním procesům 
projektu Specializované vouchery, výzvy č. 2, spolufinancované z Operačního programu 
Praha-pól růstu ČR, z návrhu programu ZHMP.  
 Marvanová požádala o předřazení svých materiálů (Z-9285, Z-9273) v rámci 
programu ZHMP, a to před materiály náměstka primátora Hlaváčka, na což reagoval 
primátor hl. m. Prahy, radní Třeštíková s tím, že k pořadí materiálů v rámci programu 
ZHMP proběhne ještě samostatná diskuse. Primátor hl. m. Prahy uvedl, že nyní se pořadí 
materiálů ponechá beze změn.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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Bod č. 42 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:53-13:54 
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 radní Johnové na interpelaci PhDr. E. Kolumkové vznesenou při zasedání 
ZHMP dne 21. 1. 2021 ve věci stížnosti na vedení Domova pro seniory Elišky 
Purkyňové  

2. s oznámením tajemníka MČ Praha 22 Ing. R. Petra, MPA – o odvolání Vojtěcha 
Zelenky z funkce starosty MČ Praha 22, dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 22 ze 
dne 24. 3. 2021, č. UZ-28-2/21 

3. se stanoviskem MČ Praha 5, zaslaným Ing. arch. J. Kábrtem, k návrhu na uzavření 
Smlouvy o spolupráci při realizaci akce „zvýšení možnosti parkování v ulici 
Lohnického“ 

 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
k opatřením v oblasti místních poplatků ke zmírnění ekonomických dopadů nastalých v 
souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v období dubna až května roku 2021 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40141 

 

Informace Radě hlavního města Prahy o posunutí termínu konání Her X. letní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2021 

 radní Šimral  
 TISK R-39783 
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14. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 13:55 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 808 až č. 894 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: 26. 4. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.   
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.   
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


