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Zápis 
 

z 29. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 5. září 2022 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na část jednání - primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
Ověřovatelé:  I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
   náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková  
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 29. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:05 – 10:07) 
 
Schválení zápisu z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 6. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k záměru odboru investičního na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 40506 DPS Nebušice 
- rozšíření; zhotovitel"; k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení budoucí originární nabytí vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví 
hl.m. Prahy na základě této veřejné zakázky a k návrhu na zvýšení celkových nákladů 
investiční akce 

- radní Johnová  
- TISK R-43563 
- zařazeno jako bod č. 42 

 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu                               
R-43563 do projednání Rady HMP - pro hlasovalo 11 – přijato.  
 
 
Schválení programu 29. jednání Rady HMP  
 Program 29. jednání Rady HMP byl s výše uvedenou úpravou schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 
 
k aktualizaci schválené Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového 
systému hl.m. Prahy na období 10 let 
 

TISK R-44900 Doba projednávání:  10:08 – 10:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Horská – OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2358 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy a požádal o 
úpravu návrhu usnesení ve smyslu doplnění nového bodu ve znění: „Rada hl. m. Prahy 
ukládá řediteli MHMP zajistit doplnění Koncepce rozvoje a zajištění provozu MKS HMP o 
oblast zaměřenou na zveřejňování vybraných videostreamů z veřejných prostranství. 
Termín: 31.12.2022“, a to za podmínek dodržení GDPR.  
 Náměstek primátora Scheinherr přednesl následující připomínky: dle názoru 
náměstka primátora Scheinherra by mělo být nastaveno, v rámci schválení rozvojových 
kroků o některých zásadních integračních projektech ve vztahu, např. k městským 
částem hl. m. Prahy, k akciovým společnostem HMP, nebo k orgánům státní správy, aby 
tato významná rozhodnutí byla svěřena do působnosti Rady HMP, nikoliv jen odboru 
MHMP, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že toto je řešeno na úrovni Řídícího 
výboru. Dále náměstek primátora Scheinherr upozornil, že v expertním týmu by měl být 
i zástupce Technologie hl. m. Prahy, a.s., na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že 
doplnění expertního týmu je již zapracováno.  
 Mgr. Vondra – předseda Výboru finančního ZHMP se vyjádřil a vznesl dotaz 
k materiálu, na který reagovali primátor hl. m. Prahy, ředitel MHMP ****************.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu dohody s Dětským fondem OSN v souvislosti s reakcí na mimořádné události 
týkající se uprchlíků v České republice 
 
TISK R-45353 Doba projednávání:  10:22 – 10:24 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2359 
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 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobněji předkladatel – 
primátor hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

4.  primátor hl. m. Prahy, radní Třeštíková 

 
k projektovému záměru „Kreativní inkubátor – performing arts / Preslova ulice, Praha 5" 
financovanému z Národního plánu obnovy 
 

TISK R-45202 Doba projednávání:  10:25 – 10:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle - ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference 
MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2360 

  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – primátor hl. m. Prahy, radní 
Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

5.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce odboru INV MHMP v kap. 07 
 

TISK R-44875 Doba projednávání:  10:28 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2361 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu změny ÚP - Z 3802 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 29) 
 
TISK R-45207 Doba projednávání:  10:30 – 10:32 

PŘIZVANÍ: Ing. Jindrová – pověřena řízením UZR 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2362 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

7.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3126 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 12) a k návrhu 
smlouvy o spolupráci k dané změně dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území 
hl.m. Prahy 
 

TISK R-45551 Doba projednávání:  10:33 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Jindrová – pověřena řízením UZR 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2363 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček a upozornil na již doplněnou textaci jako poslední odstavec 
důvodové zprávy materiálu a dále upozornil na již doplněnou přílohu č. 2 k důvodové 
zprávě (návrh usnesení ZHMP). 
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP okomentoval předložený materiál.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
k přípravě nové tramvajové vozovny "Vozovna Braník" a k přípravě urbanistické studie v 
okolí transformační lokality Nádraží Braník 
 

TISK R-44719 Doba projednávání:  10:38 – 10:40 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2364 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr, 
který upozornil na již upravený návrh usnesení ve smyslu doplněného nového bodu 
IV.2.2. Předkladatel - I. náměstek primátora Hlaváček doplnil informace k předloženému 
materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

9.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/03/008333/2019 
uzavřené dne 8. 1. 2020 mezi Hlavním městem Prahou a spol. HOCHTIEF CZ a.s.,              
IČO: 46678468, jejímž předmětem je Revitalizace spodní části Václavského náměstí v 
úseku Na Příkopě - Vodičkova Praha 1, Nové Město a navýšení celkových nákladů u inv. 
akce č. 43773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí 
 

TISK R-45308 Doba projednávání:  10:41 – 10:43 
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 2365 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz, na který reagovali I. náměstek 
primátora Hlaváček, Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Chabr 

 
k návrhu na další postup ve věci participace na konverzi budovy NNŽ 
 

TISK R-43369 Doba projednávání:  10:44 – 10:48 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
JUDr. V. Anzenbacher, Ph.D. – předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro využití 
nákladového nádraží Žižkov 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2366 
  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – I. náměstek primátora Hlaváček, 
radní Chabr. Radní Chabr požádal o úpravu termínu v bodu III.1.1. návrhu usnesení tak, 
že zde bude uveden „Kontrolní termín: 31. 12. 2022“, s čímž spolupředkladatel –                   
I. náměstek primátora Hlaváček, souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 

11.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k záměru Pražského společenství obnovitelné energie, p.o. realizovat centralizovaně 
zadávanou veřejnou zakázku s názvem "Dodávky elektrické energie pro orgány a 
organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023" 
 
TISK R-45470 Doba projednávání:  10:49 – 10:50 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2367 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátora Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Revitalizace Růžového sadu" 
 

TISK R-45361 Doba projednávání:  10:51 – 10:52 
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 2368 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

13.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na schválení Metodiky řešení detailů veřejných prostranství v památkově 
chráněných územích hl.m. Prahy 
 

TISK R-45318 Doba projednávání:  10:53 – 10:54 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2369 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr a upozornil, že na žádost primátora hl. m. Prahy došlo k úpravě 
návrhu usnesení ve smyslu doplněného nového bodu II.1.1., které je již zapracováno.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k návrhu smlouvy o postoupení výstupů a práv k nim v souvislosti se zpracováním a 
dodáním předprojektové přípravy k elektrifikaci linky 134 projektu Čtyřpólové nabíjení 
elektrobusů 
 
TISK R-43780 Doba projednávání:  10:55 – 10:56 

PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2370 

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

15.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba        
č. 44812 Podjezd Bubny; stavební práce" 
 

TISK R-45262 Doba projednávání:  10:57 – 10:58 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2371 

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

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. Praha na rok 2022 a poskytnutí dotací MČ hl.m. 
Prahy na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací 
 

TISK R-45309 Doba projednávání:  10:59 – 11:00 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2372 

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

17.  radní Chabr, radní Kordová Marvanová, ředitel MHMP  
 
k tzv. Milostivému létu 2022 v podmínkách hlavního města Prahy 
 

TISK R-45332 Doba projednávání:  11:01 – 11:02 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP  
prostřednictvím videokonference  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2373 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní Chabr, 
radní Kordová Marvanová, ředitel MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Chabr 
 
k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 3406 umístěné na pozemku parc. č. 4400/76 vše v 
k.ú. Modřany, obec Praha, z vlastnictví Česká pošta, s.p. do vlastnictví hl.m. Prahy, k 
návrhu na uzavření nájemních smluv na část budovy č. p. 3406 umístěné na pozemku 
parc. č. 4400/76 vše v k.ú. Modřany, obec Praha a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy na rok 2022 a navýšení celkových nákladů u investiční akce č. 45184 - Výkupy 
pozemků, budov a staveb – HOM 
 

TISK R-45396 Doba projednávání:  11:03 – 11:09 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference  

PŘERUŠEN 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP upozornil na stav interního 
připomínkového řízení materiálu.  
 Radní Chabr v reakci uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu na závěr dnešního projednání Rady HMP za účelem vypořádání připomínek 
LEG MHMP.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP reagoval na vyjádření JUDr. Havla, Ph.D. – 
pověřený řízením LEG MHMP, s tím, že vzhledem k množství připomínek vznesl 
pochybnost k možnosti jejich vypořádání během dnešního jednání Rady HMP.   
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz, zda je upravena důvodová 
zpráva materiálu, na což reagoval radní Chabr s tím, že tato úprava bude teprve 
provedena. 
 Náměstkyně primátora Plamínková se vyjádřila. 
 Na dotaz radního Chabra ohledně doplnění textace důvodové zprávy ve 
smyslu nevypořádaných připomínek odboru LEG MHMP, reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – 
pověřený řízením LEG MHMP s tím, že toto lze do důvodové zprávy doplnit.  
 Předkladatel požádal ředitele HOM MHMP o zajištění provedení úpravy 
materiálu ve smysl, jak přednesl pověřený řízením LEG MHMP.    
 PŘERUŠENO na závěr projednání  
 
 
 
 
 

Primátor hl. m. Prahy omluvil svou nepřítomnost na další části dnešního jednání Rady 
HMP a předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi.  
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19.  radní Chabr 

 
k záměru úplatného nabytí areálu koupaliště Stírka 
 

TISK R-45141 Doba projednávání:  11:10 – 11:15 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2374 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr a 
upozornil, že navržené usnesení je předkládáno ve dvou variantách a navrhl Radě HMP, 
aby byla hlasována varianta návrhu usnesení v bodu II.2. a ve znění upraveném 
pozměňovacím návrhem předkladatele: „Rada hl. m. Prahy souhlasí se záměrem 
úplatného nabytí areálu za cenu dle znaleckého posudku č. 14/2021-4804 ze dne 6. 5. 
2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2021 v režimu tzv. velké privatizace, na základě 
kterých byla stanovena kupní cena areálu na 31.736.250 Kč, která byla navýšena o náklady 
za znalecký posudek ve výši 68.000 Kč, tj. za celkovou kupní cenu 31.804.250 Kč (po 
zaokrouhlení), případně za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku č. 14/2021-
4804“. 
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo ve výše uvedené variantě a s úpravou schváleno.  
 
 

20.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 
 

TISK R-44759 Doba projednávání:  11:16 – 11:17 

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 2375 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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21.  radní Chabr 

 
k záměru Městské části Praha - Šeberov získat do svěřené správy pozemek v k.ú. Šeberov 
za účelem vybudování a provozování tréninkového centra pro děti a mládež společností 
SK Slavia Praha - fotbal a.s. 
 
TISK R-44803 Doba projednávání:  11:18 – 11:19 

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 2376 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

22.  radní Chabr 

 
k oznámení záměru městské části Praha 18 na prodej věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřených do správy městské části Praha 18, spoluvlastnického podílu bytových 
jednotek ve čtyřech bytových domech v k.ú. Letňany, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 
a) 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-45432 Doba projednávání:  11:20 – 12:17 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr a upozornil na to, že 
navržené usnesení je předkládáno ve dvou variantách ve smyslu, zda Rada HMP bude 
požadovat či nepožadovat projednání záměru MČ Praha 18 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  
 Radní Kordová Marvanová k předloženému materiálu uvedla následující: 
„Byla jsem požádána o součinnost několika městskými částmi HMP včetně MČ Praha 18 
v Letňanech, ale stejný problém se týká  dalších městských částí a jde o situaci, kdy byly 
vybudovány bytové jednotky v rámci bytových družstev z finančních prostředků od 
družstevníků a byla tam poskytnuta státní dotace a ve smlouvách bylo uvedeno, že po 
dobu 20 let bude spoluvlastnictví hl. m. Prahy, která do toho nevkládala finanční 
prostředky a po uplynutí 20 let dojde k převedení za symbolickou částku do majetku 
družstevníků. Částka 5.000 Kč, ve smlouvě je uvedeno, že je to za náklady převodu, je to 
určitý administrativní poplatek, nebo poplatek, který obdrží městská část, vzhledem 
k vynaloženým nákladům. V předloženém materiálu se Rada HMP vyjadřuje k záměru 
MČ Praha 18 naplnit uzavřenou smlouvu. Při předcházejícím jednání, kterého se účastnil 
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také *********** – LEG MHMP, vedení MČ Praha 18 potvrdilo, že je připraveno realizovat 
a naplnit uzavřenou smlouvu za podmínky stanoviska Rady HMP. Odbor LEG MHMP 
k této věci zpracovával odborné stanovisko.“ 
 V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti se vyjádřil ke stanovisku odboru 
LEG MHMP, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP s tím, že 
stanovisko odboru LEG MHMP nebylo zpracováno v rámci interního připomínkového 
řízení materiálu, ale bylo zpracováno na přímý dotaz ředitelky EVM MHMP.  
 Radní Chabr přednesl Radě HMP možnosti rozhodnutí dle Statutu hl. m. 
Prahy.  
 Radní Kordová Marvanová uvedla: „Byla jsem informována ************ – 
LEG MHMP, že původní znění tisku neobsahovalo všechny náležitosti, a to se dozvěděl 
zástupce MČ Praha 18 na předchozím jednání s tím, že mu bylo řečeno, že to musí 
upravit, protože samozřejmě, pokud se převádí nikoliv za cenu v místě a čase obvyklou, 
tak to musí být řádně odůvodněno a bylo dohodnuto, že MČ Praha 18 zašle podrobné 
odůvodnění, které právě vychází ze specifika případů včetně právní hodnocení smluvní 
dokumentace, kterou jsem osobně viděla. Je tam uzavřena smlouva, že to má být 
převedeno za tuto částku, smlouvu MČ Praha 18 nezpochybňuje, tzn. je to platná 
smlouva a pokud jde o ekonomickou stránku věci, je také pravda, že do toho byly 
vloženy jen státní prostředky – nevratná státní dotace, kdy Parlament ČR, resp. ministr 
financí deklaroval, že bude přijata novela daňového zákona, že stát nebude ani vybírat 
daň z tohoto bezúplatného nabytí. To znamená, že stát nepožaduje vrácení dotace, hlavní 
město Praha do toho žádnou dotaci nevložilo, čili jde de facto za symbolickou cenu, čili 
de facto o bezúplatné nabytí majetku, který byl pořízen soukromými prostředky.           
Takto je materiál v pořádku za předpokladu, že materiál je řádně odůvodněn a splňuje 
náležitosti dle zákona o hl. m. Praze. MČ Praha 18 tedy měla doplnit podklady 
k předloženému materiálu.“ 
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz, zda předložený materiál splňuje 
podmínky dle zákona o hl. m. Praze, Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP v reakci 
potvrdila, že MČ Praha 18 doplnila veškeré požadované doklady (jak je uvedeno 
v důvodové zprávě materiálu) a předložený materiál je kompletně připraven Radě HMP 
k rozhodnutí, jak vyžadují právní předpisy hl. m. Prahy.  
 Náměstek primátora Scheinherr požádal, aby bylo přednesené stanovisko 
radní Kordové Marvanové uvedeno v zápise.  
 Radní Kordová Marvanová požádala o vyjádření *********** – LEG MHMP.  
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal, aby byl v rámci interního 
připomínkového řízení materiálu, doplněn jako další připomínkové místo odbor LEG 
MHMP a za tímto účelem dal do úvahy přerušení projednávání materiálu do příštího 
jednání Rady HMP.  
 Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM MHMP a ředitel MHMP upozornili na 
pravidla procesu interního připomínkového materiálů.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP tlumočil vyjádření          
********** – LEG MHMP k předloženému materiálu, který potvrdil, že MČ Praha 18 do 
podkladů doplnila požadované náležitosti. 
 Radní Johnová vznesla dotaz, na který reagoval radní Chabr.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vyjádřil své stanovisko a požádal 
předkladatele o přerušení projednávání předloženého materiálu za účelem detailnějšího 
seznámení se s jeho obsahem, na což reagovala radní Kordová Marvanová.  
 Radní Johnová vyjádřila své stanovisko k předloženému materiálu.  
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 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP přednesl varianty 
rozhodnutí Rady HMP dle Statutu hl. m. Prahy. 
 Mgr. Koubek – starosta MČ Praha – Libuš se vyjádřil. 
 Radní Kordová Marvanová navrhla přerušení projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho detailnějšího prostudování ze 
strany některých ostatních členů Rady HMP. 
 Následovala další diskuse, ve které vystoupili: I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Johnová, radní Chabr, náměstek primátora Vyhnánek, radní Kordová 
Marvanová, V. Mahrik – předseda klubu ZHMP Piráti.   
 Na dotazy vznesené v diskusi reagovali Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM 
MHMP, ředitel MHMP a JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP.   
 Předkladatel – radní Chabr uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu za účelem další diskuse.  
  PŘERUŠENO 
 
 

I. náměstek primátora Hlaváček omluvil svou nepřítomnost na následující části dnešního 
jednání Rady HMP a předal řízení schůze náměstkovi primátora Vyhnánkovi.  
 
 

23.  radní Johnová 
 
k návrhu na vyhlášení Programu podpory v oblasti zdravotnictví pro rok 2023 
 

TISK R-45355 Doba projednávání:  12:18 – 12:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2377 

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

 
k návrhu na poskytnutí individuální dotace společnosti Dům tří přání z. ú., Rozkoš bez 
rizika, z.s. a soft palm z. s., neposkytnutí dotace společnosti Nadační fond Pavla Novotného 
a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 na rok 2022 
 
TISK R-45469 Doba projednávání:  12:20 – 12:21 

PŘIZVANÍ: Ing. Havelková – ředitelka ZDR MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                  primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2378 

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

25.  radní Johnová  

 
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci na přibližování péče o děti v hlavním 
městě Praze blíže komunitě prostřednictvím systémové podpory rozvoje preventivní a 
komunitní péče mezi hlavním městem Prahou a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

TISK R-44800 Doba projednávání:  12:22 – 12:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2379 

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

 
k návrhu Memoranda o spolupráci na systematickém řešení bezdomovectví mladých lidí v 
hlavním městě Praze s organizací Letní dům, z.ú. 
 

TISK R-44929 Doba projednávání:  12:24 – 12:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2380 

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

27.  radní Johnová  

 
k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci vyhlášeného 
Programu k projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a 
institucionalizací" II. pro rok 2022 a k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace 
 
TISK R-45466 Doba projednávání:  12:26 – 12:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2381 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Radní Chabr omluvil svou krátkou nepřítomnost na následující části dnešního jednání 
Rady HMP.  

 
28.  radní Johnová  

 
k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2022 v rámci vyhlášeného 
Programu 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" II. pro rok 2022, k uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-45467 Doba projednávání:  12:28 – 12:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček 
                                                                                      radní Chabr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2382 

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

29.  radní Johnová  
 
k návrhu na udělení jednorázové individuální účelové neinvestiční dotace pro Místní 
místním, z.ú. a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0582 na rok 2022 
 

TISK R-45475 Doba projednávání:  12:30 – 12:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2383 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Chabr je zpět 
přítomen na jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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30.  radní Johnová  

 
k návrhu na poskytnutí daru pro Sociální nadační fond hlavního města Prahy a úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022 v kap. 0582 a v kap. 1016 
 

TISK R-45588 Doba projednávání:  12:32 – 12:33 
PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřena řízením 
SOV MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2384 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová a vznesla dotaz 
na vypořádání připomínek odboru LEG MHMP v rámci interního připomínkového řízení 
materiálu, na což reagoval JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP s tím, že tyto 
připomínky byly vypořádány.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

31.  radní Šimral  
 
k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "Výstavba šaten 02 na 
Stadionu mládeže" a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce na rok 2022 v 
kapitole 04 - Školství, mládež a sport 
 

TISK R-45287 Doba projednávání:  12:34 – 12:35 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2385 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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32.  radní Šimral  

 
k návrhu pravidel a metodik k opatřením ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v 
Praze pro roky 2022 – 2023 
 

TISK R-45213 Doba projednávání:  12:36 – 12:37 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2386 

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

33.  radní Šimral 
 
k návrhu na poskytnutí dotací z dotačního programu Pilotní ověření systému péče o 
talenty II. kolo prostřednictvím projektu Prague Smart Accelerator spolufinancovaného z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ČR a k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
 
TISK R-45476 Doba projednávání:  12:38 – 12:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením PRI 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2387 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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34.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 a na poskytnutí 
individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 
 

TISK R-45131 Doba projednávání:  12:40 – 12:41 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      I. náměstek primátora Hlaváček  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2388 

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

35.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitolách 06 a 10 a vyhlášení Programu podpory provozu 
kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022 
 

TISK R-45307 Doba projednávání:  12:42 – 12:43 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib                                                                                    
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2389 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  

 Náměstek primátora Vyhnánek konstatoval, že I. náměstek primátora 
Hlaváček je zpět přítomen na jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Náměstek primátora Vyhnánek předal řízení schůze I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi.  

 
 

36.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na změny zakládací listiny Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 
 
TISK R-45509 Doba projednávání:  12:44 – 12:45 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2390 

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

37.  radní Zábranský, radní Chabr 

 
k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 564, jehož součástí je stavba č.p. 234, na 
adrese Vladimírova 234/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, katastrální území Nusle, z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy  
 

TISK R-45444 Doba projednávání:  12:46 – 12:50 
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 2391 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Zábranský a přednesl svůj návrh na úpravu návrhu usnesení v bodu I. – namísto 
„souhlasí“ změnit na „nesouhlasí“ a v souvislosti s touto změnou dochází k odstranění 
všech ostatních bodů z návrhu usnesení, tak, že celé usnesení bude ve znění jednoho 
bodu: „Rada hl. m. Prahy nesouhlasí s uzavřením Kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení“, s čímž spolupředkladatel – radní Chabr, souhlasil.  
 Radní Zábranský odůvodnil výše uvedenou změnu návrhu usnesení tím, že 
došlo k zásadnímu nesouladu mezi cenou obvyklou dle znaleckého posudku a cenou 
tržní. 
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 Radní Chabr uvedl: „S ohledem na to, že jde o cenu vyšší, než která vyšla ze 
znaleckého posudku, ale i s ohledem na to, že nemáme dostatek volných finančních 
prostředků, ze kterých to krýt, tak je třeba říci, aby vůči danému vlastníkovi jsme 
postupovali seriózně, nedrželi ho v napětí, že to HMP koupí, tak v dané situaci, když 
máme rozdílnou cenu i schvalovací procesy jsou zde na delší období, tak schválit danou 
věc v tomto znění.“ 
 Radní Chabr požádal, aby byly v zápise uvedeny argumenty předkladatelů 
vztahující se k výše uvedené úpravě usnesení.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

38.  radní Zábranský  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k návrhu na poskytnutí 
dotace Městské části Praha 11 v roce 2022 
 

TISK R-45530 Doba projednávání:  12:51 – 12:53 

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 2392 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský a požádal o 
úpravu přílohy č. 1 k návrhu usnesení, konkrétně za text uvedený pod tabulkami, doplnit 
další odstavec v tomto znění:  
„Další podmínkou je, že městská část nepožádá o žádnou další dotaci na projekt související 
či nepřímo související s projektem Rekonstrukce ubytovny Sandra, například na řešení 
dopravy v klidu.“ 
Dále radní Zábranský požádal, nad část s názvem „Shrnutí historie poskytování dotací:“, 
o doplnění dalšího odstavce do důvodové zprávy ve znění:  
„Městská část Praha 11 se v souvislosti s přijetím této dotace zavazuje nepožádat o žádnou 
další dotaci na projekt související či nepřímo související s projektem Rekonstrukce 
ubytovny Sandra. Konkrétně jde například o řešení dopravu v klidu v oblasti, kterou by MČ 
měla řešit vlastními prostředky, a to primárně opatřeními všeobecně funkčními v území v 
okolí stanic metra, kterým jsou Zóny placeného stání. MHMP plánuje zdárně dokončit a 
zkolaudovat P+R Opatov pro dojíždějící a tím uvolnit kapacity parkování pro rezidenty.“ 
 Náměstek primátora Scheinherr se krátce vyjádřil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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39.  radní Zábranský, I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k dalšímu postupu v projektu Spolkového bydlení 
 

TISK R-45433 Doba projednávání:  12:54 – 13:01 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP  
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní 
Zábranský a I. náměstek primátora Hlaváček, který navrhl přerušení projednávání 
materiálu za účelem jeho dalších úprav. 
 Radní Kordová Marvanová navrhla, aby byl předložený materiál doplněn ve 
smyslu – jakým způsobem bude Spolkové bydlení fungovat, tj. jak bude po formálně 
právní stránce zabezpečeno, jak budou vypadat Stanovy; dále radní Kordová Marvanová 
navrhla doplnit detailnější informace k pozemkům, tj. zda se jedná o stavební parcelu a 
také doplnit stanovisko dotčené městské části HMP, na což reagoval I. náměstek 
primátora Hlaváček s tím, že materiál bude dále upravován. 
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP upozornil na stav interního 
připomínkového řízení materiálu ve vztahu k připomínkám odboru LEG MHMP. 
 Předkladatel - radní Zábranský souhlasil s přerušením projednávání 
materiálu.  
 P. Zelenka – předseda Výboru pro bydlení ZHMP reagoval na připomínky 
radní Kordové Marvanové.  
 PŘERUŠENO 
 

Primátor hl. m. Prahy je zpět připojen k jednání Rady HMP.  
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40.  radní Zábranský 
 
k návrhu Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2022-2027 
 
TISK R-45513 Doba projednávání:  13:02 – 13:20 

PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2393 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Zábranský.  
 JUDr. Havel, Ph.D. – pověřený řízením LEG MHMP upozornil na stav interního 
připomínkového řízení materiálu ve vztahu k připomínkám odboru LEG MHMP, radní 
Zábranský reagoval s tím, že zmíněné připomínky byly zapracovány.  
 Radní Kordová Marvanová upozornila na rozsáhlost materiálu a na stav 
interního připomínkového řízení materiálu s tím, že předložený materiál by měl být 
dopracován a dále diskutován, na což reagoval radní Zábranský s tím, že připomínky 
odborů MHMP byly zapracovány.  
 Radní Kordová Marvanová dále přednesla připomínku k předložené strategii 
ve smyslu absence kontrolních mechanismů u společností vlastněných HMP, na což 
reagoval radní Zábranský s tím, že tato připomínka nebude doplňována do 
předloženého materiálu, ale může být případně součástí jiného samostatného materiálu.  

 I. náměstek primátora Hlaváček předal řízení schůze náměstkovi primátora 
Vyhnánkovi.  

 Primátor hl. m. Prahy se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Ředitel MHMP poukázal na snahu o certifikaci ČSN ISO 37001.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

41.  ředitel MHMP 
 
k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Provedení přivaděče 
vltavské vody do kotelny Nové radnice", k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na rok 2022 a celkových nákladů investiční akce 
 

TISK R-44849 Doba projednávání:  13:21 – 13:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřen řízením SLU 
MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2394 
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 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
*************.  
 Radní Chabr požádal o zdůvodnění finančního vyčíslení, na což reagoval 
ředitel MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

42.  radní Johnová  

 
k záměru odboru investičního na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 40506 DPS Nebušice 
- rozšíření; zhotovitel"; k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení budoucí originární nabytí vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví 
hl.m. Prahy na základě této veřejné zakázky a k návrhu na zvýšení celkových nákladů 
investiční akce 
 

TISK R-43563 Doba projednávání:  13:24 – 13:25 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0                                                                             

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2395 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 Náměstkyně primátora Plamínková se krátce vyjádřila.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

Náměstkyně primátora Plamínková, dle upřesnění Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, 
požádala o dodatečnou úpravu dnes schváleného usnesení č. 2367 k materiálu R-45470 
s názvem „k záměru Pražského společenství obnovitelné energie, p.o. realizovat 
centralizovaně zadávanou veřejnou zakázku s názvem "Dodávky elektrické energie pro 
orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023", tak, že je nutné 
doplnit textaci bodu II. usnesení ve smyslu, že kromě důvodové zprávy a jejích příloh č. 
1, č. 2 a č. 3, nejsou určeny ke zveřejnění také „části “Cíl centralizované veřejné zakázky“, 
“Způsob hodnocení“ a “Kritéria hodnocení“ uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení“, a to 
do doby zahájení zadávacího řízení.  
Náměstek primátora Vyhnánek nechal hlasovat o dodatečné úpravě usnesení č. 2367 
k materiálu R-45470 – pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 – přijato.  
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18.  radní Chabr 

 
k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 3406 umístěné na pozemku parc. č. 4400/76 vše v 
k.ú. Modřany, obec Praha, z vlastnictví Česká pošta, s.p. do vlastnictví hl.m. Prahy, k 
návrhu na uzavření nájemních smluv na část budovy č. p. 3406 umístěné na pozemku 
parc. č. 4400/76 vše v k.ú. Modřany, obec Praha a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy na rok 2022 a navýšení celkových nákladů u investiční akce č. 45184 - Výkupy 
pozemků, budov a staveb – HOM 
 

TISK R-45396 Doba projednávání:  13:26 – 13:36 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2396 
  
 Předkladatel konstatoval, že v mezičase byly provedeny úpravy materiálu ve 
smyslu předneseném pověřeným řízením LEG MHMP a dále požádal Ing. Raka – ředitel 
HOM MHMP o komentář k vypořádaným připomínkám.  
 Ing. Rak – ředitel HOM MHMP uvedl, že došlo k vypořádání některých 
připomínek odboru LEG MHMP, byla doplněna důvodová zpráva materiálu, některé 
připomínky však zůstaly nevypořádané a jsou k rozhodnutí Radě HMP – jedná se např. o 
přístup k budově, platby za znalecký posudek, jednostranné výpovědi, požadavku na 
neplacení záloh za služby a dalších dílčích obchodních rozhodnutí. Ing. Rak – ředitel 
HOM MHMP dále uvedl, že důvodová zpráva materiálu byla doplněna o následující 
textaci:  
„V materiálu se objevují částečně nevypořádané připomínky odboru legislativy, které jsou 
obchodního charakteru. Zájem koupě strategické nemovitosti pro HMP převažuje nad další 
obchodně-technickou diskusí s Česká pošta, s.p.“. 
 Radní Chabr požádal o odstranění části textace ve znění: „a to do doby 
předání předmětného objektu do svěřené správy MČ Praha 12.“ z odstavce důvodové 
zprávy, který se týká správce předmětného objektu. 
 Náměstek primátora Vyhnánek vznesl dotaz na uvedeného správce 
předmětného objektu, s tím, zda by toto nemělo být řešeno samostatně, na což reagoval 
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP. 
 Náměstek primátora Vyhnánek požádal, aby byl z důvodové zprávy materiálu 
odstraněn celý odstavec týkající se správce předmětného objektu, s čímž předkladatel – 
radní Chabr souhlasil.   

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Kordová 
Marvanová se odpojila z dnešního jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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43.  ředitel MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  

TISK R-45618 Doba projednávání:  13:37 – 13:38 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2397 

  

 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP konstatoval, že radní Kordová 
Marvanová je zpět připojena k jednání Rady HMP.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 44 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 53 schváleného programu 
(13:39 – 13:40) 
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 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 – přijato) 
 
1. k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou 
dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 11 a navýšení limitu prostředků na platy Městské 
policie hl.m. Prahy pro r. 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45415 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2398 
 
2. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace č. DOT/39/01/000772/2022 se subjektem Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Praha 1, pobočný spolek 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45575 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2399 
 
3. k návrhu nového znění Dohody o zajištění ubytovací kapacity v souvislosti s migrační 
vlnou z Ukrajiny 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2400 
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4. k návrhu na zastavení řízení o výjimkách ze stavebních uzávěr v souvislosti se 
schválením nového stavebního zákona 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-41481 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2401 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro záměr s 
názvem „Rozšíření sítě T - Mobile v Korunní ul., Praha 2“, na pozemcích parc. č. 4151 a 
4155/1 v k.ú. Vinohrady, Praha 2 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-41699 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2402 
 
6. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení doby trvání dočasné stavby novinového stánku na náměstí Bratří Synků, na 
pozemku parc. č. 2942/1 v k.ú. Nusle, Praha 4, v termínu do 30. 4. 2023 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42175 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2403 
 
7. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro záměr 
„Bytový dům Střížkovská“ na pozemcích parc. č. 1947/1 a 1947/2 v k.ú. Libeň 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42465 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2404 
   
8. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavby 
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Římská, Praha 2, I. etapa (1/1/T77/00)“ a „Obnova 
vodovodních řadů, ul. Římská a okolí, Praha 2, I. etapa (1/1/T76/00)“ na pozemcích parc. 
č. 4079/1, 4079/6, 4139, 4140, 4141 a 4142 v k.ú. Vinohrady 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2405 
 
9. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro záměr 
„Prokopova - Cimburkova - dopravní řešení“ na pozemcích parc. č. 665, 846/1, 846/9, 
846/10 a 872 v k.ú. Žižkov, Praha 3 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42770 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2406 
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10. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení trvání provozu prodejního stánku na náměstí Bratří Synků, na pozemku parc. 
č. 2942/3 v k.ú. Nusle, Praha 4, a to do 30.04.2023 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-42908 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2407 
 
11. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavbu s 
názvem „FTTH_Praha 4_Fidlovačka (FIS)_PRFID1_11010-101892“ na pozemcích parc. č. 
19, 82, 84, 85, 103/1, 105, 113, 117, 123/1, 123/2, 124, 127, 142, 144, 146, 147/3, 152/1, 
167/2, 169, 188, 191/1, 192/2, 194/2, 2942/1, 2956, 2967, 3016/1, 3017, 3018/1, 3018/2, 
3018/3, 3019/1, 3020, 3021/1, 3022/2, 3023, 3071, 3073, 3074/1, 3080, 3081/1, 3081/6 v 
k.ú. Nusle, Praha 4 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43473 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2408 
 
12. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 08 a zvýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy na rok 2022, na 
doplnění Katalogu pražských hřbitovů a vypracování analýzy budoucích potřeb rozvoje 
hřbitovů 

− I. náměstek primátora Hlaváček, radní Johnová  
− TISK R-45261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2409 
 
13. k návrhu Memoranda o spolupráci národní environmentální reportingové platformy 
(NERP) mezi hl.m. Prahou a Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-43065 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2410 
   
14. k výpovědi pachtovních smluv uzavřených za účelem zajištění zemědělské výroby 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-43773 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2411 
 
15. k návrhu na uzavření Dohody o spolupráci při řešení projektu "Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na 
území hlavního města Prahy" 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44673 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2412 
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16. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání DOH/21/08/007441/2022 se společností 
ROBERT FREDERICK & Co., s.r.o., IČO: 25701789 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-44552 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2413 
 
17. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Koloděje, MČ Praha 12 
a MČ Praha - Nebušice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-45502 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2414 
 
18. k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 03 – Doprava 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45493 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2415 
 
19. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na stavbu č. 42822 Lávka 
Holešovice - Karlín, etapa 0001 Štvanická lávka 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2416 
   
20. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a vrácení neinvestičního příspěvku 
na výkon pěstounské péče přijatého od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45427 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2417 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů 
vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou 
velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45483 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2418 
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22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v 
rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45492 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2419 
 
23. k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy 

− radní Chabr 
− TISK R-44717 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2420 
 
24. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-45163 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2421 
 
25. prodej spoluvlastnického podílu id.26/96 na pozemcích parc.č. 115/8, parc. č. 115/9, 
parc. č. 115/10, parc. č. 115/13, parc. č. 115/18, parc. č. 115/22, parc. č. 115/24 a parc. č. 
115/27 vše v k.ú. Podolí, vlastníkům staveb bez č.p/č.e. - garáží, předkupníkům 

− radní Chabr 
− TISK R-45111 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2422 
   
26. k návrhu směny dílů "c" a "e" pozemku parc. č. 1793/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví 
fyzické osoby za díl "b" pozemku parc. č. 1794 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-45386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2423 
 
27. k návrhu na zrušení věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 664 k 
pozemku parc. č. 2423 a k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2422/3, vše v k.ú. 
Dejvice, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-35386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2424 
 
28. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2621 o výměře 47 m2 k.ú. Libeň 

− radní Chabr 
− TISK R-44801 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2425 
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29. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 98/3 o výměře 91 m2 v k.ú. 
Hodkovičky 

− radní Chabr 
− TISK R-45279 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2426 
 
30. k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Hlubočepy, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-45367 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2427 
 
31. 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 městským částem Praha 9 
a Praha 11 (pozemky v k.ú. Prosek, Vysočany, Háje a Chodov) 

− radní Chabr 
− TISK R-44695 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2428 
   
32. 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 městským částem Praha - 
Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Suchdol a Praha - Újezd (přístřešky MHD v k.ú. Kunratice, 
pozemky v k.ú. Libuš, Suchdol a pozemek v k.ú. Újezd u Průhonic) 

− radní Chabr 
− TISK R-44901 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2429 
 
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 4 
(pozemky v k.ú. Braník a v k.ú. Krč) 

− radní Chabr 
− TISK R-45238 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2430 
 
34. k návrhu směny pozemků parc. č. 1608 a parc. č. 1609 ve vlastnictví fyzických osob za 
část pozemku parc. č. 1603 a pozemky parc. č. 1614 a parc. č. 1691/13 v k.ú. Troja, obec 
Praha ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-45129 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2431 
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35. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-45448 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2432 
 
36. k návrhu na změnu termínů úkolů uložených usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 
38/132 ze dne 16.6.2022 

− radní Johnová  
− TISK R-45601 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2433 
   
37. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti s 
poskytnutím finančních prostředků na 3. čtvrtletí pro soukromé školství na území hlavního 
města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-45295 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2434 
 
38. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-45310 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2435 
 
39. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfery 
ze státního rozpočtu z MŠMT určené na financování Výzvy "Prázdninové jazykové kurzy 
pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-45554 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2436 
   
40. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu obecně prospěšné společnosti Farmářská 
škola: Vyšší odborná škola ekologického zemědělství, se sídlem Drnovská 507/73, 161 00 
Praha 6, do rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-45499 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2437 
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41. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 a 09 v souvislosti s 
financováním projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

− radní Šimral 
− TISK R-44121 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2438 
   
42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2022 

− radní Šimral 
− TISK R-44688 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2439 
 
43. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-45338 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2440 
 
44. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a příspěvkových 
organizací v oblasti kultury v roce 2022 

− radní Třeštíková 
− TISK R-45343 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2441 
 
45. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45290 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2442 
   
46. k návrhu na pronájem bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45459 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2443 
 
47. k návrhu na pronájem jiného bytu zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45473 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2444 
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48. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-45517 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2445 
   
49. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45523 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2446 
 
50. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se stávajícími 
nájemci bytů a s bývalou nájemkyní bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-45445 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2447 
   
51. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-44933 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2448 
 
52. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 
poskytnutím humanitární pomoci Ukrajině a jejím občanům 

− ředitel MHMP  
− TISK R-45456 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2449 
 
53. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní 
správa za účelem financování akcí hlavního města Prahy spojených s předsednictvím ČR v 
Radě Evropské unie 2022 

− ředitel MHMP  
− TISK R-45443 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2450 
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45.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 39. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 8. 9. 2022 -             
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2357 ze dne 29. 8. 2022 
 

TISK R-45504 Doba projednávání:  13:41 – 13:42 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2451 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 46 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
13:43-13:44 
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. 
 
 

-  
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátora hl. m. Prahy na podání ************** ve věci „Problematika 
humanitárního ubytování v Michli“ 

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání ***********, jednatel 
RENCAR PRAHA, a.s., ve věci „Výzvy k auditu činnosti Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, akciové společnosti ve vztahu k pronájmu reklamních ploch na jeho majetku 
od roku 2016“ 

3. s písemností č.j. MHMP 1593315/2022, zaslanou **************, jednatel společnosti 
Landia - Zátiší s.r.o., ve věci „Převod pozemků z městské části Praha – Lysolaje na 
společnost DALAVRIEN s.r.o.“  

 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k odpovědím akciových společností vlastněných hl. m. Prahou na usnesení ZHMP č. 3M/3 ze 
dne 27.6.2022 - "k zadání hloubkových auditů v oblasti informatiky hl. m. Prahy" 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45105 
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29. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil náměstek primátora hl. m. Prahy 
Pavel Vyhnánek, M.A. ve 13:45 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2358 až č. 2451 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: 12. 9. 2022 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.       
 
   
 
   
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  I. náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  RNDr. Jana Plamínková, v. r.  
  náměstkyně primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


