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Zápis 
 

z 29. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 20. září 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský  
 
 
 29. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:07 hodin I. náměstek 
primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.  
 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 
(10:08 – 10:12) 
 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k zachování budovy tzv. Vojenských staveb 

- náměstek primátora Scheinherr   
- TISK R-41812 
- zařazeno jako bod č. 28 

I. náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu 
s názvem k zachování budovy tzv. Vojenských staveb, do projednání Rady HMP –  
pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy Hřib – přijato. 
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
I. náměstek primátora Hlaváček uvedl, že jako spolupředkladatel, stahuje materiály  
R-41253 a R-41564 z dnešního jednání Rady HMP.  
 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu bytové výstavby "Dolní Počernice - Projekt č.1" 

- I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
- TISK R-41253 

 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu bytové výstavby "Nové Dvory – Projekt 4 - 
Bytový soubor Jalový Dvůr" 

- I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
- TISK R-41564 

 
 
 
Materiály přeřazené z projednání do operativního rozhodování Rady HMP 
 
k uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou/určitou mezi hl.m. Praha a právnickými 
osobami v areálu Pražské tržnice 

- náměstek primátora Vyhnánek 
- TISK R-41557 
- zařazeno jako bod č. 69 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 29. jednání Rady HMP  
 Program 29. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy 

Hřib – přijato) 
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2.  primátor hl. m. Prahy, v zastoupení radní Zábranský 

 
k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o poskytování služeb systému Service Desk OICT  
č. INO/40/01/003444/2017 
 

TISK R-41426 Doba projednávání:  10:13 – 10:14 
PŘIZVANÍ: ---                

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2255 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy, v zastoupení radní Zábranský 

  
k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy prof. Ing. arch. Martinu 
Rajnišovi 
 

TISK R-36307 Doba projednávání:  10:15 – 10:16 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2256 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský, radní Šimral 

 
k uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci" mezi hlavním městem 
Prahou a městskou částí Praha 10 
 
TISK R-41256 Doba projednávání:  10:17 – 10:18 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2257 

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

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
  
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu výstavby bytového domu "Vršovická - bytový 

dům" 
 
TISK R-41252 Doba projednávání:  10:19 – 10:22 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2258 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel –  
I. náměstek primátora Hlaváček a zároveň upozornil na již upravenou důvodovou zprávu 
materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu výstavby bytového domu "V Botanice - Praha 
5" 
 
TISK R-41023 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 

PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2259 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

7.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu výstavby bytového domu "Palmovka - 
Zenklova" 
 

TISK R-41536 Doba projednávání:  10:25 – 10:26 
PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2260 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 
 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu výstavby bytového domu "Ládví - Praha 8"   
 
TISK R-41595 Doba projednávání:  10:27 – 10:28 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2261 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
V rámci rozpravy I. náměstek primátora Hlaváček uvedl doplňující informace k materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

9.   I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 

 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu bytové výstavby "Nový Zlíchov - Praha 5" 
 

TISK R-41633 Doba projednávání:  10:29 – 10:30 
PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2262 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Zábranský 

 
k návrhu dalšího postupu přípravy projektu souvisejícím s přípravou městské bytové 
výstavby "Na Hutích PROJEKT 4 – školka" 
 

TISK R-41592 Doba projednávání:  10:31 – 10:32 
PŘIZVANÍ: P. Urbánek – ředitel Pražské 
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2263 

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

11.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Chabr 

 
k tržní hodnotě pozemků předaných k hospodaření Pražské developerské společnosti, 
příspěvkové organizaci 
 
TISK R-41255 Doba projednávání:  10:33 – 10:35 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2264 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – I. náměstek 
primátora Hlaváček a radní Chabr.  

 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
  



8 
 

 

12.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 10 - Neúčelová rezerva a navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
v roce 2021 za účelem vystavení návrhu Územního plánu hlavního města Prahy 
(Metropolitního plánu) pro veřejné projednání - v nadstandardním rozsahu 
 
TISK R-41756 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2265 

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

13.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k projektu "Studie proveditelnosti Světa záchranářů Praha“ 
 

TISK R-41384 Doba projednávání:  10:38 – 10:48 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN   

 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Hlubuček.  
 Náměstek primátora Scheinherr vznesl dotaz týkající se změny územního 
plánu, na který odpovídal předkladatel.  
 Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ navrhl konzultovat  
předložený materiál na Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
a požádal o přerušení projednávaného materiálu za účelem další diskuse.  
 Na dotaz V. Mahrika – předsedy klubu ZHMP Piráti, upřesnil předkladatel – 
náměstek primátora Hlubuček, provozní výdaje. 
 K projednávanému bodu proběhla diskuse, do níž se zapojili: náměstek 
primátora Scheinherr, I. náměstek primátora Hlaváček, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu 
ZHMP PRAHA SOBĚ, Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP a 
předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 Předkladatel – náměstek primátora Hlubuček uvedl, že přerušuje 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP.  
 PŘERUŠENO 
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14.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí dotace v rámci Programu Čistá energie Praha 2021 I. 
 

TISK R-41579 Doba projednávání:  10:49 – 10:51 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0  
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2266 

 

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

15.  náměstek primátora Hlubuček 

 
k pověření energetického manažera řízením příspěvkové organizace Pražské společenství 
obnovitelné energie 
 
TISK R-41757 Doba projednávání:  10:52 – 10:53 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2267 

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

 
k návrhu na uzavření Příkazní smlouvy se společností Kolektory Praha, a.s. 
 

TISK R-41634 Doba projednávání:  10:54 – 10:56 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2268 

 

 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální kontrolní termín 
v rámci bodu II.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel - náměstek primátora 
Hlubuček s tím, že v tomto bodě bude uveden kontrolní termín 25. 9. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
 
 
 
 

17.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 255 v k.ú. Jinonice do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

TISK R-40877 Doba projednávání:  10:57 – 10:58 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2269 

 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Chabr, náměstek primátora Hlubuček 

 
k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Instalace fotovoltaických 
systémů na bytové domy hl.m. Prahy " a zavedení nové investiční akce do centrálního 
číselníku akcí se stanovením celkových nákladů akce 
 
TISK R-41067 Doba projednávání:  10:59 – 11:01 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      M. Zaorálek - INCONEX, a.s. 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2270 

  

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní Chabr 
a náměstek primátora Hlubuček.   
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

19.  radní Chabr 

 
k žádosti městské části Praha 9 o souhlas s úplatným nabytím nemovitostí v k.ú. Vysočany 
z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části Praha 9, předložené podle § 13 odst. 4. obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 

TISK R-41688 Doba projednávání:  11:02 – 11:03 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2271 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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20.  radní Johnová 

 
k návrhu na vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních  
pro rok 2022 
 

TISK R-41308 Doba projednávání:  11:04 – 11:05 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková – pověřená řízením 
                                                                                      SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2272 

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

21.  radní Johnová 
 
k projektu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli 
umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl.m. Praze“ 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 
 

TISK R-41547 Doba projednávání:  11:06 – 11:07 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková – pověřená řízením 
                                                                                      SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2273 

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

 
k návrhu na vyhlášení Programu adiktologických služeb pro rok 2022 
 

TISK R-40941 Doba projednávání:  11:08 – 11:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková – pověřená řízením 
                                                                                      SOV MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                   
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2274 
 
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

23.  radní Šimral 
 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Gymnázium Na Vítězné pláni, 
P4 - letní šatny a sklad" 
 

TISK R-40642 Doba projednávání:  11:10 – 11:12 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2275 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na nutnost doplnění termínu 
v bodě IV.2.1. návrhu usnesení. Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP navrhl úpravu 
termínu na 24. 9. 2021, s čímž předkladatel – radní Šimral, souhlasil. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
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24.  radní Šimral 
 
k záměru spolufinancování investičních projektů v oblasti sportu podpořených Národní 
sportovní agenturou 
 

TISK R-41781 Doba projednávání:  11:13 – 11:16 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                   
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2276 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral, který zároveň 
upozornil na již provedené úpravy materiálu.  
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k projednávanému bodu a požádal, 
aby v dalších obdobných materiálech na jednání Rady HMP bylo více informací, na což 
reagoval předkladatel – radní Šimral.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP se vyjádřil k materiálu. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, 
se vyjádřil k materiálu. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na nutnost doplnění termínu 
v bodě III.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel - radní Šimral s tím, že bude 
doplněn do tohoto bodu kontrolní termín 30. 11. 2021.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno. 
 
 
 

25.  radní Zábranský 

 
k poskytování informací o odměňování v městských společnostech na žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

TISK R-39673 Doba projednávání:  11:17 – 11:27 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                   
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2277 
 

 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
radní Zábranský.  
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 Radní Chabr navrhl z bodu I. návrhu usnesení vypustit text „(…)  
a v poskytování těchto informací spatřuje i možnou konkurenční výhodu pro tyto společnosti 
plynoucí z transparentního odměňování (…)“. Dále navrhl úpravy v bodě II. návrhu 
usnesení, a to doplnění textu – „…….vyplývající z právních předpisů, aktuální rozhodovací 
činnosti soudů, výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů a metodického výkladu 
ombudsmana hlavního města Prahy……………“.   
 Radní Kordová Marvanová navrhla, aby do bodu II. návrhu usnesení byl 
doplněn text „…….Ministerstvo vnitra ČR……“ a naopak, aby z tohoto bodu byl odstraněn 
text: „……..a metodického doporučení ombudsmana hlavního města Prahy……“ 
 K úpravám v bodech I. a II. návrhu usnesení proběhla dále diskuse, do které se 
zapojili: radní Chabr, radní Kordová Marvanová, Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 
09 a STAN – Spojené síly pro Prahu, náměstek primátora Scheinherr a předkladatel – 
radní Zábranský.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP upozornil na neaktuální termín v bodě 
III.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Zábranský s tím, že v tomto 
bodě bude uveden termín 30. 9. 2021. 
 Na základě předchozí diskuse, předkladatel – radní Zábranský se ztotožnil 
s pozměňovacími návrhy radního Chabra a částečně se ztotožnil s pozměňovacími návrhy 
radní Kordové Marvanové s tím, že nesouhlasí, aby byl z bodu II. návrhu usnesení 
odstraněn text týkající se ombudsmana hlavního města Prahy. Dále předkladatel uvedl,  
že část upraveného textu bodu II. návrhu usnesení bude ve znění: „………východisek 
vyplývajících z platných právních norem, judikatury, výkladu ÚOOÚ, vyjádření  
a metodických stanovisek Ministerstva vnitra ČR a doporučení ombudsmana hlavního města 
Prahy…………..“ 
 Náměstek primátora Hlaváček navrhl úpravu bodu II. návrhu usnesení tak,  
že část textu by zněla ve smyslu „…………s přihlédnutím na doporučení ombudsmana…..“,  
na což reagoval předkladatel tak, že tato úprava doplněna nebude.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno. 
 
 

26.  radní Zábranský 

 
k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích 
místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu 
bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev schválených usnesením Rady HMP 
č. 2769 ze dne 7.12.2020 
 
TISK R-41414 Doba projednávání:  11:28 – 11:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2278 
 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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27.  ředitel MHMP 

 
k účasti pana Ing. Martina Trnky na jednání Rady hl. m. Prahy 
 

TISK R-41786 Doba projednávání:  11:30 – 11:49 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

PŘERUŠEN   
 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP. 
 Ředitel MHMP upozornil na variantní návrh usnesení Rady HMP 
v předkládaném materiálu: Varianta A – Rada hl. m. Prahy souhlasí s účastí Ing. Martina 
Trnky na jednání Rady HMP, Varianta B – Rada hl. m. Prahy nesouhlasí s účastí                       
Ing. Martina Trnky na jednání Rady HMP. 
 Náměstek primátora Hlaváček navrhl hlasovat o variantě B návrhu usnesení.  
 K danému materiálu proběhla diskuse, do které se zapojili: radní Kordová 
Marvanová, náměstek primátora Vyhnánek, radní Johnová, J. Wolf – předseda Výboru 
Spro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, náměstek primátora 
Scheinherr, Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že JUDr. Havla, Ph.D. – 
ředitele LEG MHMP zastupuje na dnešním jednání Rady HMP JUDr. Radošinský – LEG 
MHMP.  
 Na dotazy členů Rady HMP reagovali: JUDr. Radošinský – LEG MHMP,  
Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP a předkladatel – ředitel MHMP. 
 Radní Kordová Marvanová navrhla přerušení projednávání materiálu  
za účelem další diskuse, s čímž i ostatní členové Rady HMP souhlasili.  
 Ředitel MHMP jako předkladatel uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu. 

PŘERUŠENO 
 
 

28.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k zachování budovy tzv. Vojenských staveb 
 

TISK R-41812 Doba projednávání:  11:50 – 12:42 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  4  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2                                                                                   
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

NEPŘIJATO    
 

 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
požádal předkladatele o stažení předloženého materiálu z dnešního jednání Rady HMP  
za účelem další diskuse.  
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 Ing. Udženija – předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP rovněž požádala 
předkladatele o stažení předloženého materiálu z dnešního jednání Rady HMP za účelem 
přizvání zástupce MČ Praha 2.  
 Předkladatel – náměstek primátora Scheinherr uvedl, že předložený materiál 
z dnešního jednání Rady HMP nestáhne.  

K projednávanému materiálu proběhla diskuse, v rámci které vystoupili:  
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, Ing. Udženija – předsedkyně 
Výboru kontrolního ZHMP, J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP, předkladatel – náměstek primátora Scheinherr,  
Mgr. Portlík – místopředseda klubu ZHMP ODS, radní Třeštíková, radní Kordová 
Marvanová, radní Šimral, I. náměstek primátora Hlaváček.  

V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti požádal předkladatele o přerušení 
projednávání předloženého materiálu. 

I. náměstek primátora Hlaváček předal v průběhu diskuse předsednictví 
jednání Rady HMP náměstkovi primátora Hlubučkovi. 

Náměstek primátora Hlubuček předal zpět předsednictví jednání Rady HMP      
I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi.   

Předkladatel – náměstek primátora Scheinherr, v návaznosti na proběhlou diskusi, 
navrhl úpravu bodu I. návrhu usnesení tak, že namísto „žádá“ bude uvedeno „doporučuje“.   

Dále předkladatel navrhl úpravu bodu II.1.1. návrhu usnesení v následujícím 
znění: „Rada hl. m. Prahy ukládá náměstkovi primátora Scheinherrovi projednat se 
starostkou městské části Praha 2 bod I. tohoto usnesení“, termín „bez zbytečného odkladu“.  
 Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 
 

29.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-41824 Doba projednávání:  12:43 – 12:44 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                        1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2279 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 30 

Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 69 schváleného programu 
(12:45 – 12:46) 
   
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy Hřib – 
přijato) 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s přijetím vratek neinvestičních 
účelových dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy v roce 2020 

− primátor hl. m. Prahy  
− TISK R-41382 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2280 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

− primátor hl. m. Prahy  
− TISK R-41589 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2281 
 
3. k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru INI MHMP 

− primátor hl. m. Prahy  
− TISK R-41537 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2282 
 
4. k návrhu změny názvu akce č. 0008936 _ Centrum kartových služeb 

− primátor hl. m. Prahy  
− TISK R-41540 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2283 
 
5. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy  
− TISK R-41787 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2284 
 
  



19 
 

6. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 07 
− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-41035 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2285 
 
7. k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Nebušice 
v roce 2021 z rozpočtu hl.m. Prahy na dotaci neinvestiční 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-41631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2286 
   
8. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 02 - Městská infrastruktura 

− náměstek primátora Hlubuček  
− TISK R-41656 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2287 
 
9. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 za rok 2020 a k návrhu 
na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny 
placeného stání na území městské části Praha 1 v roce 2020 a úpravu rozpočtu vlastního  
hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40764 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2288 
 
10. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 2 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2289 
 
11. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 3 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40766 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2290 
 
  



20 
 

12. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 4 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40767 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2291 
   
13. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 5 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40768 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2292 
 
14. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 6 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2293 
 
15. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 7 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40770 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2294 
   
16. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 8 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40771 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2295 
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17. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 9 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 9 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40772 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2296 
 
18. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 13 za rok 2020  
a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40774 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2297 
 
19. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 16 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 16 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40775 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2298 
 
20. k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 22 za rok 2020  
a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
zóny placeného stání na území městské části Praha 22 v roce 2020 a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap.03 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2299 
 
21. k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena 
spočívajícího v právu vstupu a vjezdu ke stavbě „X540 Přemostění Masarykova nádraží“  
ve prospěch hlavního města Prahy k tíži pozemků parc. č. 2537/86, parc. č. 2537/141 a parc. 
č. 2553 v katastrálním území Nové Město 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-40926 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2300 
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22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 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-41655 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2301 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 7 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41679 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2302 
 
24. 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 Praha 13, Praha 20 a Praha – 
Čakovice 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2303 
 
25. 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-41684 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2304 
 
26. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 10 na úhradu nákladů  
za sociální pohřeb a poskytnutí finančních prostředků městské části hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41693 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2305 
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27. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na Státní program na podporu 
úspor energie na období 2017 - 2021 - program EFEKT určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 10 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41731 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2306 
 
28. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určené na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu 
městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v roce 2021 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41732 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2307 
 
29. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva financí v souvislosti s financováním z projektu Fondy 
EHP a Norska 2014-2021 - NIV určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 3 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41744 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2308 
 
30. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce  
v souvislosti s COVID-19 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
MČ Praha 12 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41747 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2309 
 
31. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Březiněves s podáním žádosti  
na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
"Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Březiněves, p.o. - zázemí pro sociální službu" 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41571 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2310 
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32. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/00378/2019 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy  
v roce 2021 v souvislosti s vratkami návratné finanční výpomoci od městské části Praha 14 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41402 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2311 
 
33. k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 1333/5 za část pozemku 1932/1, vše v k.ú. 
Podolí 

− radní Chabr 
− TISK R-39188 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2312 
 
34. k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Radotín z vlastnictví České republiky  
s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci"  
do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41327 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2313 
 
35. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbám parkovacích krytí  
č. 96/19, 96/25, 96/26, umístěných na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Troja, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-41354 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2314 
 
36. k návrhu na pronájem pozemků parc. č. 545/17, 545/18 a část parc. č. 667/3 v k.ú. 
Hloubětín 

− radní Chabr 
− TISK R-41404 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2315 
 
37. k žádosti o uznání vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1590/4 a 1590/5 v k.ú. 
Smíchov, zapsaným v režimu duplicitního vlastnictví na LV č. 13478 pro k.ú. Smíchov, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-41605 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2316 
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38. k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks stožárů veřejného osvětlení a kabelového vedení  
v k.ú. Radlice, obec Praha z vlastnictví Radlice Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-39884 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2317 
 
39. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č.1281/567 o výměře 40 m2 v k.ú. Vokovice 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-40695 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2318 
 
40. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice, Nebušice, Ruzyně  
a Střešovice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona  
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů 

− radní Chabr 
− TISK R-41290 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2319 
 

41. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Braník, Břevnov, Bubeneč, Hloubětín, 
Hlubočepy, Hodkovičky a Vinohrady z vlastnictví České republiky s právem hospodaření  
s majetkem státu pro Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41292 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2320 
 
42. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Liboc, Lipence a Slivenec z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy  
"v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-41296 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2321 
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43. 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 věci z vlastnictví hlavního města Prahy a odejmutí správy svěřené věci  
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Kolovraty (pozemky v k.ú. 
Kolovraty) 

− radní Chabr 
− TISK R-41554 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2322 
 
44. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 
4, Praha 6 a Praha 8 (podíl pozemku v k.ú. Nusle, pozemky v k.ú. Dejvice a stavba 
bezmotorové komunikace v k.ú.Kobylisy) 

− radní Chabr 
− TISK R-41568 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2323 
 
45. k návrhu schválení uzavření nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-41167 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2324 
 
46. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
následné smlouvy o zřízení věcného břemene 

− radní Chabr 
− TISK R-41235 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2325 
 

47. k návrhu na schválení uzavření pachtovní smlouvy a smluv o výpůjčce 
− radní Chabr 
− TISK R-41239 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2326 
 

48. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  
a následné smlouvy o zřízení služebnosti se společností Radlice Rozvojová, a.s. 

− radní Chabr 
− TISK R-41513 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2327 
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49. k návrhu na odstoupení od Smlouvy o výkonu technického dozoru  
č. MAN/83/11/004502/2012 

− radní Chabr 
− TISK R-41531 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2328 
 
50. k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních 
služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0582 a v kap. 1016 v roce 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-41504 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2329 
 
51. 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 2021 

− radní Johnová 
− TISK R-41674 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2330 
 
52. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti s vrácením 
návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací hl.m. Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-41611 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2331 
 

53. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-41647 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2332 
 

54. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistických 
služeb, se sídlem Učňovská 100/1, Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-41645 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2333 
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55. k návrhu na jmenování zástupců zřizovatele ve školských radách při školách zřizovaných 
hlavním městem Prahou 

− radní Šimral 
− TISK R-41707 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2334 
 
56. k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, výzvy č. 2, 
spolufinancované z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a k návrhu na schválení 
Dohody o narovnání 

− radní Šimral 
− TISK R-41570 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2335 
 
57. k návrhu na stanovení výše platu řediteli příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-41689 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2336 
 
58. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se stávajícími 
nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-41535 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2337 
 
59. k návrhu změny v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nového 
žadatele o pronájem bytu z této výstavby 

− radní Zábranský 
− TISK R-41566 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2338 
 

60. k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu jejich 
omezeného užívání pro závady v domech 

− radní Zábranský 
− TISK R-41135 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2339 
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61. k návrhu změny v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nového 
žadatele o pronájem bytu z této výstavby 

− radní Zábranský 
− TISK R-41597 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2340 
 
62. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-41619 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2341 
 
63. k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-41642 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2342 
 
64. k návrhu na pronájem užívaných bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-41669 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2343 
 
65. k návrhu Pravidel pro přijímání, evidenci a vyřizování stížností, petic a jiných podání 
určených orgánům hl. m. Prahy 

− ředitel MHMP 
− TISK R-41113 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2344 
 

66. ke změně projektu "Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu 
a změn" 

− ředitel MHMP 
− TISK R-41750 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2345 
 

67. k Memorandu o spolupráci pro umožnění výkonu odborné praxe studentů 
− ředitel MHMP 
− TISK R-41584 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2346 
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68. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 25.8.2021 do 31.8.2021 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-41640 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2347 
 
69. k uzavření nájemních smluv na dobu neurčitou/určitou mezi hl.m. Praha a právnickými 
osobami v areálu Pražské tržnice 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-41557 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2348 
 
 
 
 
Bod č. 31 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:47 – 12:48 
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 radního Chabra ze dne 15. 9. 2021 na podání místopředsedy výboru SK US 
Praha Petra Sýkory, č.j. MHMP 1200340/2021, ve věci „Žádost o vyjádření ve věci 
výpovědi z nájmu pozemků v Košířích“ 
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29. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy  

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 12:49 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2255 až č. 2348 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. 9. 2021 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.        
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., v.r.  
  radní hl. m. Prahy  
  


