
1 
 

Zápis 
 

z 20. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 31. května 2021 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
Ověřovatelé:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
   I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 20. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:09 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prostřednictvím videokonference. Ověření 
totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině byl 
nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:10 – 10:18) 
 
Radní Chabr omluvil nepřítomnost náměstka primátora Hlubučka na dnešním jednání 
Rady HMP. Radní Chabr dále uvedl, že bude v zastoupení předkládat materiály náměstka 
primátora Hlubučka.  
 
JUDr. Folber – LEG MHMP informoval Radu HMP, že bude na dnešním jednání Rady HMP 
zastupovat JUDr. Havla – ředitele LEG MHMP, který je omluven.  
 
Schválení zápisu z 18. jednání Rady HMP ze dne 17. 5. 2021 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstek primátora Hlubuček, radní 
Zábranský) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Rozšíření 
technologické kapacity v datovém sále DC05“ 

- primátor hl. m. Prahy  
- TISK R-40248 
- zařazeno jako bod č. 16 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-40248 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstek primátora Hlubuček, 
radní Zábranský – přijato.  
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k záměru odboru SML MHMP realizovat veřejnou zakázku Zajištění inženýrských činností - 
projekčních prací na akci „ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská“ 

- radní Šimral  
- TISK R-39666 
- zařazeno jako bod č. 17 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-39666 do 
projednání Rady HMP - pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstek primátora Hlubuček, 
radní Zábranský – přijato.  
 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na uzavření smluv o zajištění správy a obchodního využití majetku a o výkonu 
dalších činností se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

- radní Chabr 
- TISK R-40026 

 
Radní Šimral uvedl, že jako předkladatel stahuje z dnešního projednání Rady HMP, na 
žádost klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, materiál R-38669.  
 
k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění provozu Podnikatelského a inovačního centra 

- radní Šimral  
- TISK R-38669 

 
 
 
 
 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu požádal 
předkladatele o stažení materiálů R-40358 a R-39305 z operativního rozhodování Rady 
HMP, s čímž předkladatelé - radní Šimral a radní Chabr souhlasili.  
 
k návrhu směny pozemků v k.ú. Libeň mezi CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. a hl.m. 
Prahou 

- radní Chabr 
- TISK R-39305 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
v kap. 09 - Vnitřní správa 

- radní Šimral  
- TISK R-40358 
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Radní Chabr vznesl dotaz k materiálu R-40130, na který odpovídal JUDr. Folber - LEG 
MHMP. Radní Chabr, na základě vyjádření zástupce LEG MHMP, uvedl, že stahuje 
z operativního rozhodování Rady HMP materiál R-40130 za účelem dalších úprav. 
 
k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 6, 
Nad Alejí 28/1789 a 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 6 (nemovitosti v k.ú. Hradčany) 

- radní Chabr 
- TISK R-40130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválení programu 20. jednání Rady HMP  
 Program 20. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstek primátora Hlubuček, radní 
Zábranský) 
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2.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k Dohodě o narovnání za odborné konzultační služby spojené s projektem Koncertní sál 
hl.m. Prahy – Vltavská filharmonie 
 

TISK R-39927 Doba projednávání:  10:19 – 10:20 
PŘIZVANÍ: Ing. Žabka – ředitel PRI MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1257 

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

3.  náměstek primátora Hlubuček v zastoupení radní Chabr 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky pro 
"Stavbu č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D, stavební práce" 
 
TISK R-39831 Doba projednávání:  10:21 – 10:22 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1258 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Chabr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na již provedenou úpravu bodu IV. návrhu 
usnesení, což potvrdila Ing. Bláhová – OVO MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstek primátora Hlubuček v zastoupení radní Chabr 
 
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy a jednotky sborů dobrovolných 
hasičů městským částem hl.m. Prahy v roce 2021 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

TISK R-39696 Doba projednávání:  10:23 – 10:24 
PŘIZVANÍ: JUDr. Štalmachová – ředitelka BEZ 
MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1259 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatele – radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátora Hlubuček v zastoupení radní Chabr 

 
k návrhu na vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 
 
TISK R-40362 Doba projednávání:  10:25 – 10:26 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1260 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na aktualizaci koncepčního dokumentu „Strategie rozvoje tramvajových tratí v 
Praze do roku 2030“ 
 

TISK R-40391 Doba projednávání:  10:27 – 10:46 
PŘIZVANÍ: Ing. Witowski – předseda 
představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. prostřednictvím 
videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1261 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy upozornil na připomínky ROZ MHMP uvedené v rámci 
interního připomínkového řízení a požádal, aby byla zapracována do předloženého 
materiálu informace o struktuře financování projektu 1. skupiny, zejména informaci o 
výši spoluúčasti HMP v rozložení do let jejich realizace tak, aby materiál reflektoval 
rozpočtové možnosti HMP. Předkladatel – náměstek primátora Scheinherr v reakci 
okomentoval vypořádání připomínek ROZ MHMP.  
 Ing. Richter – předseda Výboru pro dopravu ZHMP poukázal i na rozvoj 
dalších tramvajových tratí dle textové části materiálu, na což reagoval předkladatel. 
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP okomentoval připomínky ROZ MHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz na dobu trvání posouzení tramvajové tratě 
na území MČ Praha 14, na který odpovídal předkladatel a Ing. Richter – předseda Výboru 
pro dopravu ZHMP.  
 Náměstek primátora Hlaváček navrhl další diskusi k předneseným tématům, 
na což reagoval předkladatel a primátor hl. m. Prahy s tím, že materiál bude hlasován 
v předloženém znění.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření 
hlavního města Prahy za rok 2020 - závěrečný účet 
 

TISK R-39935 Doba projednávání:  10:47 – 11:05 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Ing. Melkesová – ředitelka UCT MHMP prostřednictvím videokonference  
JUDr. Thuriová – ředitelka DPC MHMP prostřednictvím videokonference  
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1262 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
náměstek primátora Vyhnánek.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotazy k ratingu, na které reagoval předkladatel 
a Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP.  
 Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP doplnil informace k předloženému 
materiálu.  
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a 
zahraniční vztahy ZHMP poděkoval Ing. Javornické za její dosavadní pracovní činnost na 
MHMP. K tomuto poděkování se ostatní členové Rady HMP připojili.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátora Vyhnánek  
 
ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za období od            
1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 
 

TISK R-40680 Doba projednávání:  11:06 – 11:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference  
Mgr. Dytrychová – pověřená řízením EVM MHMP prostřednictvím 
videokonference  
Ing. Melkesová – ředitelka UCT MHMP prostřednictvím videokonference  
Ing. Rak – ředitel HOM MHMP prostřednictvím videokonference  
Ing. Huňa – zástupce NEXIA AP, a.s. prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1263 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek. 
 Ing. Huňa – NEXIA AP, a.s. okomentoval předložený materiál.  
 Ing. Kubelka – ředitel MHMP doplnil informace k předloženému materiálu, na 
což reagoval radní Chabr.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

9.  radní Chabr 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám, k 
návrhu výpovědi z nájemní smlouvy a vyjádření nezájmů na dalším trvání nájemních 
smluv 
 

TISK R-39569 Doba projednávání:  11:14 – 11:15 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1264 

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

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „stavba č. 42981 
Rekonstrukce Duncan, zhotovitel" 
 

TISK R-38529 Doba projednávání:  11:16 – 11:18 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1265 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral a 
navrhl úpravu v příloze č. 1 k návrhu usnesení (Záměr realizovat veřejnou zakázku) tak, 
aby u Kritérií hodnocení bylo uvedeno – „nejnižší nabídková cena (100 %)“, na což 
reagoval náměstek primátora Vyhnánek.   
 Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP v reakci na pozměňovací návrh 
předkladatele, doporučila úpravu v příloze č. 1 k návrhu usnesení tak, aby u Způsobu 
hodnocení bylo uvedeno – „Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnější 
nabídkové ceny“, s čímž předkladatel – radní Šimral souhlasil.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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11.  radní Třeštíková, náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu Smlouvy o zajištění voucherového systému pro realizaci podpůrného programu v 
oblasti příjezdového turismu "V Praze jako doma", Smlouvy o realizaci projektu Turistická 
tramvaj a k úpravě rozpočtu kapitoly 06 pro rok 2021 
 

TISK R-40474 Doba projednávání:  11:19 – 11:26 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference  
Mgr. Cipro – předseda představenstva Prague City Tourism a.s. prostřednictvím 
videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1266 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámili předkladatelé – radní 
Třeštíková, náměstek primátora Scheinherr.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k seznamu navržených Atraktivit dle 
přílohy č. 1 k návrhu usnesení, na který reagovala Třeštíková a MgA. Sulženko, Ph.D. – 
ředitel KUC MHMP.  
 Radní Chabr se vyjádřil k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

12.  radní Třeštíková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
investiční dotace městské části Praha 10 v roce 2021 
TISK R-40376 Doba projednávání:  11:27 – 11:29 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1267 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a požádala o 
doplnění termínu v rámci bodu II.1.1. návrhu usnesení, a to 17. 6. 2021.  
 Radní Chabr dotaz na správnost administrace ze strany MČ Praha 10, na 
který odpovídala předkladatelka.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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13.  radní Třeštíková 
 
k návrhu Smlouvy o realizaci projektu inovačního partnerství                                                     
č. CZ.07.1.02/0.0./0.0.19_080 0002048 
 

TISK R-40464 Doba projednávání:  11:30 –11:32 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1268 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl upravit textaci v bodě II.1.1. návrhu usnesení 
tak, aby namísto slova „realizovat“ bylo uvedeno slovo „podepsat“.  
 Radní Chabr navrhl úpravu termínu v bodě II.1.1. návrhu usnesení tak, aby 
byl uveden termín 8. 6. 2021. 
 S výše uvedenými navrženými úpravami předkladatelka – radní Třeštíková 
souhlasila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

14.  radní Třeštíková 

 
k návrhu Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022 a 
pro víceleté dotace na léta 2023 - 2026 
 
TISK R-40169 Doba projednávání:  11:33 – 12:04 

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

PŘERUŠENO  

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a objasnila 
způsob podávání žádostí, na což reagoval primátor hl. m. Prahy.  
 Na vyjádření primátora hl. m. Prahy reagoval J. Wolf – předseda Výboru pro 
kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.  
 Primátor hl. m. Prahy navrhl zohlednit připomínku IAP MHMP, uvedenou 
v rámci interního připomínkového řízení, ohledně podávání výhradně elektronických 
žádostí prostřednictvím Portálu Pražana, na což reagoval MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel 
KUC MHMP. 
 JUDr. Folber – LEG MHMP odůvodnil navrhovaný stav týkající se způsobu 
podávání žádostí, na což reagoval primátor hl. m. Prahy a dal do úvahy přerušení 
projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem jeho 
případné úpravy, na což reagoval MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP. 
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 Předkladatelka - radní Třeštíková uvedla, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP za účelem další diskuse a jeho 
případné úpravy.  
 PŘERUŠENO 
 
 

15.  radní Třeštíková 
 
k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti příspěvkové organizace 
Pražská informační služba 
 

TISK R-40563 Doba projednávání:  12:05 – 12:06 

PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
MHMP prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1269 

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

16.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Rozšíření 
technologické kapacity v datovém sále DC05“ 
 

TISK R-40248 Doba projednávání:  12:07 – 12:10 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1270 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy a upozornil na již doplněnou důvodovou zprávu materiálu a dále požádal o 
úpravu termínů návrhu usnesení v bodě IV.1.1. na 11. 6. 2021, v bodě IV.1.2. na 25. 6. 
2021, a v bodě IV.1.3. na 2. 7. 2021. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
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17.  radní Šimral 
 
k záměru odboru SML MHMP realizovat veřejnou zakázku Zajištění inženýrských činností 
- projekčních prací na akci „ZUŠ Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská“ 
 

TISK R-39666 Doba projednávání:  12:11 – 12:12 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                                  
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1271 

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

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

TISK R-40730 Doba projednávání:  12:13 – 12:14 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 

                                     radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1272 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 55 schváleného programu 
(12:15 – 12:16) 
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, nepřítomen 2 – náměstek primátora Hlubuček, radní Zábranský) 
 
1. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro stavby s 
názvem „S - 146153, Kunratická spojka obnova kVN“ a „S - 146058, Posílení výkonu pro TR 
Písnice“ na pozemcích parc. č. 1131, 1153/3 v k.ú. Libuš, na pozemcích parc. č. 659/3, 
659/39, 659/50, 659/56, 659/63, 659/69, 659/73, 659/74, 659/75, 659/77, 659/78, 
875/21, 875/25, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5, 879/4, 910/52, 910/58, 910/65, 910/81, 
910/82, 911/7, 911/33, 911/35, 921/13, 921/15, 921/34, 922/40, 922/41, 922/42, 
922/46, 927/1, 927/6, 931/3, 931/6 v k.ú. Písnice a na pozemcích parc. č. 2373/15, 
2481/5, 2481/11, 2582/1 v k.ú. Kunratice 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-40425 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1273 
 
2. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení dočasné stavby „Nohejbalový a tenisový areál TJ Pankrác na Reitknechtce, 
Praha 4“ na pozemcích parc. č. 2623/1, 2626/1, 2626/2, 2623/37 v k.ú. Nusle, v termínu do 
31.12.2022 

 I. náměstek primátora Hlaváček 
 TISK R-40509 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1274 
 
3. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1364, 1365, 1366, 1367 a 1368 v k.ú. 
Ruzyně do vlastnictví hl. m. Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-39923 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1275 
 
4. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-40203 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1276 
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5. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů odboru INV MHMP a 
neinvestičního příspěvku a investičního transferu příspěvkové organizaci Lesy HMP 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-40491 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1277 
 
6. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

 náměstek primátora Hlubuček 
 TISK R-40525 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1278 
 
7. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátora Scheinherr 
 TISK R-39938 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1279 
   
8. k návrhu na odpis pohledávky hl. m. Prahy za společností W - LS, akciová společnost 
v likvidaci 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1280 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2021 v souvislosti s vrácením 
návratné finanční výpomoci městskou částí Praha - Dolní Měcholupy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40227 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1281 
 
10. 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 účelových neinvestičních dotací MČ Praha 7 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1282 
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního 
programu Technická pomoc 2014+ na financování projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI 
Pražské metropolitní oblasti III. 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40502 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1283 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v 
rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40514 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1284 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené sociálním 
službám příspěvkových organizací krajů a obcí, obcí a městských částí hl. m. Prahy a 
dobrovolných svazků obcí, na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s 
výkonem povolání v období epidemie koronaviru a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40524 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1285 
   
14. k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské 
péče od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40542 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1286 
 
15. 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 účelových dotací MČ Praha – Kolovraty 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40578 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1287 
 
 
 
 
 



17 
 

16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na financování 
ubytovacích zařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 určený pro Dům dětí a mládeže hl. 
m. Prahy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40595 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1288 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na Krizové situace 2021 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-40601 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1289 
 
18. k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy 

 radní Chabr  
 TISK R-39467 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1290 
 
19. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a následné smlouvy o zřízení věcného břemene 

 radní Chabr 
 TISK R-40082 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1291 
   
20. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a následné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PIXABELLY NUSLE s.r.o. 

 radní Chabr 
 TISK R-40252 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1292 
 
21. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se společností FC INVESTMENTS s.r.o. 

 radní Chabr 
 TISK R-40530 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1293 
 
22. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Podolí, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-40461 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1294 
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23. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné na 
pozemku ve spoluvlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Košíře, obec Praha 

 radní Chabr 
 TISK R-40463 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1295 
 
24. k návrhu na schválení dohody o narovnání - pozemek parc. č. 2692/79 k.ú. Stodůlky 

 radní Chabr 
 TISK R-40269 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1296 
   
25. k návrhu směny pozemku parc. č. 2616/1 o výměře 1.154 m2 a části pozemků parc. č. 
2595/2 o výměře 117 m2, parc. č. 2600/2 o výměře 182 m2, parc. č. 2603 o výměře 283 m2, 
parc. č. 2804/11 o výměře 1.283 m2 v k.ú. Nusle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy za 
pozemky parc. č. parc. č. 700/124 o výměře 522 m2 a parc. č. 700/231 o výměře 12 m2 v 
k.ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví fyzických osob 

 radní Chabr 
 TISK R-40480 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1297 
 
26. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1244/11 o výměře 18 m2  k.ú. Libeň 

 radní Chabr 
 TISK R-36713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1298 
 
27. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1236/3 o výměře 19 m2 k.ú. Libeň 

 radní Chabr 
 TISK R-39077 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1299 
 
28. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1851/80 o výměře 24 m2 k.ú. Kobylisy 

 radní Chabr 
 TISK R-39456 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1300 
 
29. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/9 o výměře 1 m2 k.ú. Libeň 

 radní Chabr 
 TISK R-40212 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1301 
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30. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3222/23 o výměře 23 m2 v k.ú. Michle do 
podílového spoluvlastnictví fyzických osob 

 radní Chabr 
 TISK R-40284 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1302 
   
31. k návrhu na bezúplatné nabytí privatizovaného pozemku parcelní číslo 3802/2 v k.ú. 
Smíchov 

 radní Chabr 
 TISK R-38369 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1303 
 
32. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2170/17 v k.ú. Žižkov 

 radní Chabr 
 TISK R-40257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1304 
 
33. k oznámení záměru městské části Praha - Zbraslav na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Zbraslav, pozemků v k.ú. Lahovice, 
předloženého podle ustanovení § 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 

 radní Chabr 
 TISK R-40435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1305 
 
34. 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 6 
(pozemky v k.ú. Dejvice) 

 radní Chabr 
 TISK R-39872 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1306 
 
35. 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 - 
Zličín (nemovitosti v k.ú. Zličín) 

 radní Chabr 
 TISK R-40024 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1307 
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36. k návrhu na přiznání příplatku za vedení po dobu výkonu funkce pověřené řízením 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Ďáblice 

 radní Johnová 
 TISK R-40255 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1308 
   
37. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 a k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30.4.2021" 

 radní Šimral  
 TISK R-40521 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1309 
 
38. k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, výzvy č. 2, 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha-pól růstu ČR 

 radní Šimral  
 TISK R-40469 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1310 
   
39. k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou a Junák - 
český skaut, kraj Praha, z.s. 

 radní Šimral  
 TISK R-40029 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1311 
 
40. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v oblasti kultury v 
roce 2021 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40266 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1312 
 
41. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP 
a na zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí v roce 2021 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40367 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1313 
 
42. k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí v kap. 0662 - KUC MHMP v 
roce 2021 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40553 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1314 
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43. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací - 2. vyúčtování 
podpůrného programu v oblasti příjezdového turismu "V Praze jako doma" 

 radní Třeštíková 
 TISK R-40172 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1315 
   
44. k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40383 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1316 
 
45. 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-40562 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1317 
 
46. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40569 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1318 
 
47. k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

 radní Zábranský  
 TISK R-40600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1319 
 
48. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40620 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1320 
   
49. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-40629 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1321 
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50. k návrhu na uzavření smluv o podnájmu bytů 
 radní Zábranský  
 TISK R-40631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1322 
 
51. k návrhu na schválení textu smlouvy o nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou a 
bytovým družstvem Bytové družstvo Výhled Černý Most 

 radní Zábranský  
 TISK R-40652 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1323 
   
52. k revokaci usnesení Rady HMP č. 111 ze dne 18.1.2021 k návrhu Plánu kontrol, 
přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 
2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40272 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1324 
 
53. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování služeb při využívání 
nebytových prostor Paláce Adria pro potřeby Magistrátu hlavního města Prahy č. 
INO/01/01/001522/2017, ev. č. 588/17/03 ze dne 22. 08. 2017 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40285 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1325 
   
54. k návrhu na rozpracování usnesení 27. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 5. 
2021 

 ředitel MHMP  
 TISK R-40702 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1326 
 
55. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 21.4.2021 do 27.4.2021 

 Ing. Ondráčková  
 TISK R-40527 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1327 
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Bod č. 20 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:17-12:19 
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. 
 

- v rámci bodu „Dotazy“ radní Třeštíková vznesla dotaz k prezenčnímu jednání 
Rady HMP, na což reagoval primátor hl. m. Prahy s tím, že na toto téma proběhne 
ještě diskuse 

- v rámci bodu „Různé“ Ing. Lísal – ředitel OVO MHMP informoval Radu HMP o 
obdržené žádosti odboru HOM MHMP o technickou opravu usnesení Rady HMP   
č. 1070 ze dne 10. 5. 2021 s tím, že se jedná o písařskou chybu ve jméně osoby, se 
kterou má být uzavřena majetková smlouva. S touto opravou radní Chabr, jako 
předkladatel předmětného materiálu, souhlasil. Dále se vyjádřil primátor hl. m. 
Prahy a Ing. Kubelka – ředitel MHMP 

 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na interpelaci V. Masareho vznesenou při 
zasedání ZHMP dne 22. 4. 2021 ve věci Připojte se k oslavě Dne Země: Změňte 
negativní obraz Pražáků, co pro svůj zisk a pohodlí zničí, nač přijdou 

2. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání Ing. J. Čížka, předseda spolku 
Realistická energetika a ekologie z.s., ve věci přizvání k prezentaci Klimatického 
plánu hl.m. Prahy do roku 2030 

3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na interpelaci J. Lukeše vznesenou při 
zasedání ZHMP dne 22. 4. 2021 ve věci Terminálu Smíchovské nádraží  

4. s odpovědí radního Chabra na podání J. Sedláčka, předseda z. s. Archetyp, ve věci 
hrozící výpovědi nájmu farmářskému trhu Náplavka ze strany TCP Praha, a.s.  

5. s elektronickým oznámením Mgr. M. Stehlíka a T. Fröhlichové, zástupci petičních 
výborů, o doručení petic týkajících se nového parku v MČ Praha – Libuš  

6. s elektronickým podáním Ing. Z. Joukla, týkající se Letáčku k opatření Vlády proti 
šíření COVID 19 

7. s elektronickým podáním Ing. M. Sirotka, ředitel divize Metrostav, a.s., ve věci 
Hotelu Intercontinental – likvidace azbestu 

8. s elektronickým podáním J. Bret Srbové, předsedkyně Asociace spisovatelů, týkající 
se výzvy k projevení solidarity – podpora vězněného novináře a běloruského lidu  
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20. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:20 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1257 až č. 1327 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: 7. 6. 2021 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS., v. r.      
 
   
 
   
 
  MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.  
  primátor hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.  
  I. náměstek primátora hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


