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Zápis 
 

z 18. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 9. května 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:   náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
   na část jednání – primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
Ověřovatelé:  náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek, M.A. 
   radní hl. m. Prahy JUDr. Hana Kordová Marvanová 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 18. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:08 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 
(10:09 – 10:12) 
 
 
 
Schválení zápisu z 16. jednání Rady HMP ze dne 25. 4. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstek primátora 
Hlubuček, radní Zábranský)  
 
 
Schválení zápisu ze 17. jednání Rady HMP ze dne 2. 5. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstek primátora 
Hlubuček, radní Zábranský)  
 
 
 
Schválení programu 18. jednání Rady HMP  
 Program 18. jednání Rady HMP byl schválen. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – náměstek primátora 
Hlubuček, radní Zábranský) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
ke schválení Smlouvy o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend 
a jejich robotizace a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
 

TISK R-42104 Doba projednávání:   10:13 – 10:14 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1029 

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

3.  primátor hl. m. Prahy 
 
ke schválení Smlouvy o zajištění služeb kompetenčního centra ekonomického 
informačního systému a elektronické spisové služby 
 

TISK R-40442 Doba projednávání:           10:15 – 10:17 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC 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 1030 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy a vznesl dotaz 
k názvu materiálu, na který reagoval Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Centrální 
správa a zabezpečení mobilních zařízení“ a k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2022 a celkových nákladů investiční akce 
 
TISK R-43701 Doba projednávání:  10:18 – 10:19 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC 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 1031 

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

5.  primátor hl. m. Prahy 
 
k návrhu na odnětí čestného občanství hlavního města Prahy Ivanu Stěpanoviči Koněvovi 
 

TISK R-44210 Doba projednávání:           10:20 – 10:21 
PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – pověřen řízením ZIO 
MHMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1032 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Primátor hl. m. Prahy vznesl procedurální návrh na dodatečné zařazení materiálu                  
R-44060 s názvem k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora 
organizace a výkonu služby po dobu maximálně 12 měsíců" a k úpravě rozpočtu hlavního 
města Prahy, do dnešního projednání Rady HMP s tím, aby byl tento materiál zařazen jako 
bod č. 6. 
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem                    
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu služby 
po dobu maximálně 12 měsíců" a k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy, do projednání 
Rady HMP – pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – náměstek 
primátora Hlubuček, radní Zábranský – přijato. Zařazeno jako bod č. 6. 

 
 
 
 

6.  primátor hl. m. Prahy 

 
k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu 
služby po dobu maximálně 12 měsíců" a k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 
 
TISK R-44060 Doba projednávání:  10:22 – 10:23 

PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC 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 1033 

   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení radní Chabr 

 
k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Pořízení podpory  
pro systémy základních síťových služeb integrovaného NAC a nástroje pro monitoring sítě" 
 

TISK R-43673 Doba projednávání:  10:24 – 10:25 
PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1034 

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

 
 
 
 

8.  náměstek primátora Hlubuček, radní Chabr 

 
k Memorandu o spolupráci mezi hl.m. Prahou, Pražským společenstvím obnovitelné energie, 
p.o. a společností Pražská energetika, a.s. 
 
TISK R-43823 Doba projednávání:           10:26 – 10:27 

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 1035 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Chabr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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9.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení radní Chabr 

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

TISK R-43831 Doba projednávání:           10:28 – 10:29 

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 1036 

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

10.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení radní Chabr 
 
k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce stávajících 
vyústění vodních štol XIV a XV v Zahradě Kinských II" 
 

TISK R-43931 Doba projednávání:           10:30 – 10:31 
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 1037 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatele – 
radní Chabr a upozornil na již upravený název projednávaného materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  náměstek primátora Hlubuček, v zastoupení radní Chabr 

 
k Dohodě o spolupráci mezi hl.m. Prahou, Pražským společenstvím obnovitelné energie, 
p.o. a Technologiemi hlavního města Prahy, a.s. 
 

TISK R-43997 Doba projednávání:           10:32 – 10:33 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP 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 1038 

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

12.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu Dohody o narovnání s insolvenčním správcem společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s.  
k souboru staveb tunelového komplexu Blanka a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy na rok 2022 
 

TISK R-43248 Doba projednávání:           10:34 – 10:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1039 

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



8 
 

 

13.  náměstek primátora Scheinherr 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 45503 
Plečnikova alej" 
 

TISK R-43579 Doba projednávání:           10:36 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1040 

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

14.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42821 
Dvorecký most; geotechnický monitoring" a návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce č. 42821 Dvorecký most 
  

TISK R-41270 Doba projednávání:           10:38 – 10:39 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1041 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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15.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na schválení "Smlouvy o spolupráci a koordinaci staveb při projektování  
a výstavbě Podjezdu Bubny, v rámci modernizace trati Praha - Kladno" ke stavbě č. 44812 
Podjezd Bubny 
 
TISK R-43657 Doba projednávání:           10:40 – 10:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1042 

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

16.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba  
č. 42821 Dvorecký most; stavební práce" 
 
TISK R-44187 Doba projednávání:           10:42 – 10:57 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  1 
                                                                                      radní Kordová Marvanová 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1043 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr. 
 Ing. Richter – předseda klubu ZHMP TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu 
se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 J. Wolf – předseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP se vyjádřil k projednávanému materiálu a navrhl přerušení projednávání 
materiálu do příštího jednání Rady HMP, aby byly objasněny některé okolnosti, které 
souvisí s projednávaným materiálem. 
 Radní Chabr se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
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 Radní Kordová Marvanová ve svém vyjádření přednesla své připomínky a 
navrhla přerušení projednávání materiálu na některé z následujících jednání Rady HMP, 
aby byly vyjasněny všechny okolnosti projednávaného materiálu.  
 Náměstek primátora Scheinherr konstatoval, že je přítomen prostřednictvím 
videokonference *************** - zástupce advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ 
s.r.o. 
 Předkladatel – náměstek primátora Scheinherr reagoval na diskusi, uvedl 
doplňující informace k projednávanému materiálu a upozornil na vypracovaný odborný 
posudek advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. a vyzval zástupce advokátní 
kanceláře, aby členy Rady HMP se stanoviskem seznámil a požádal, aby toto přednesené 
stanovisko bylo uvedeno v zápise. 
 **************** - zástupce advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. 
seznámil členy Rady HMP s tím, že advokátní kancelář vypracovávala pro Dopravní 
podnik hl. m. Prahy stanovisko k sankcím v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině  
a část stanoviska se týkala společnosti STRABAG, a.s. s tím, že před 8. dubnem 2022 dle 
výpisu skutečných majitelů společnosti, platné legislativy ČR a evropských sankcí není 
STRABAG, a.s. osobou, které by nebylo možné zadat veřejnou zakázku, neboť i samotná 
úprava evropských sankcí hovoří o „ovládání“. Z veškerých dostupných zdrojů tedy 
vyplývá, že pan ********** společnost STRABAG, a.s. neovládá, byť tam vlastní akciový 
podíl. Rovněž i podle evidence skutečných vlastníků došlo k omezení jeho účasti, byť 
tímto nelze, jak uvedla radní Kordová Marvanová, zaručit, že pan *********** nemá v dané 
společnosti „TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most“ žádný podíl. Dle aktuální právní 
úpravy, za nás, nic nebrání tomu zakázku této společnosti zadat, z pohledu evropského  
i českého.  
 Radní Kordová Marvanová uvedla, že postoj ČR k uplatňování sankcí  
a přípravě dalších kroků je kritický k tomu, jaký postoj má část EU, což se promítá  
do celkového postoje EU, kdy pan ********* už je na sankčním seznamu, ale původně tam 
nebyl, nejdříve byl na sankční seznam zařazen ze strany USA a následně Velké Británie,  
až následně ze strany EU. Prohlášení EU firma STRABAG, a.s. splňuje, což ale neznamená, 
že splňuje ty požadavky, které by byly správné, tzn. nefinancovat válku na Ukrajině. Radní 
Kordová Marvanová vyslovila apel na členy Rady HMP, aby razili, podobně jako Vláda ČR, 
razantnější postoj k sankcím, z důvodu bezprostředního ohrožení. Jde tedy o principiální 
morální postoje, zda Rada HMP myslí sankce vůči ruským oligarchům podporujících 
prezidenta Putina a válku na Ukrajině vážně či nikoliv a požádala o uvedení svého postoje 
do zápisu. 
 Radní Kordová Marvanová dále opět navrhla přerušení projednávání 
materiálu na jedno z následujících jednání Rady HMP, resp. do rozhodnutí soudu ve věci 
firmy Metrostav, a.s., což by mělo poskytnout dostatek času, aby se zjistilo, zda Vláda ČR 
umožní hl. m. Praze přijetí legislativy, která umožní takové firmy vyloučit ze zadávacího 
řízení nebo je tlakem donutit, aby ruští oligarchové museli reálně z těchto společností 
odejít. 
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k projednávanému materiálu  
a na jeho žádost se k materiálu vyjádřili Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP a JUDr. 
Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP. 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, informoval členy Rady HMP, že se radní Zábranský 
připojil k dnešnímu jednání Rady HMP. 

 Radní Kordová Marvanová požádala, aby byl v zápise jmenovitě zaznamenán 
způsob jejího hlasování. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Primátor hl. m. Prahy omluvil svou nepřítomnost na další části dnešního jednání Rady 
HMP s tím, že řízení Rady HMP převezme I. náměstek primátora Hlaváček, a odpojil se. 

 
 
 
 

17.  náměstek primátora Scheinherr 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Dodávka mobilního systému liniového řízení a provozních dopravních informací (MSDI)" 
 

TISK R-43672 Doba projednávání:           10:58 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – ředitel ODO MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1044 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr. 
  

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, informoval členy Rady HMP, že se radní Zábranský 
odpojil z dnešního jednání Rady HMP. 

  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Chabr 

 
k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technologie hlavního 
města Prahy, a.s. a k návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP 
 

TISK R-43607 Doba projednávání:           11:00 – 11:05 
PŘIZVANÍ: Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      T. Jílek - předseda představenstva  
                                                                                      Technologie hl. m. Prahy, a.s. 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                       Ing. Novotný – místopředseda  
                                                                                       představenstva Technologie hl. m.  
                                                                                       Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
                                                                                       Ing. Fiala – člen představenstva  
                                                                                       Technologie hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference  
                                                                                       Mgr. P. Kubíček – předseda dozorčí  
                                                                                       rady Technologie hl. m. Prahy, a.s. 
                                                                                       Ing. Udženija – členka dozorčí rady  
                                                                                       Technologie hl. m. Prahy, a.s.  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1045 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr. 
 Mgr. P. Kubíček – předseda dozorčí rady Technologie hl. m. Prahy, a.s. uvedl 
doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 T. Jílek – předseda představenstva Technologie hl. m. Prahy, a.s. uvedl 
doplňující informace k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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19.  radní Chabr 
 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. D/39/554/01 o nájmu, správě a celkové 
rekonstrukci ze dne 20. 5. 1995 
 

TISK R-43959 Doba projednávání:           11:06 – 11:07 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1046 

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

20.  radní Chabr 

 
k oznámení záměru městské části Praha - Březiněves na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Březiněves, pozemky v k.ú. 
Březiněves, 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 
 

TISK R-44008 Doba projednávání:           11:08 – 11:18 
PŘIZVANÍ: Mgr. Šlesingerová – EVM MHMP                                                                                   
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN    

 
 Předložený materiál uvedl podrobněji předkladatel – radní Chabr a dal do 
úvahy úpravu návrhu usnesení tak, že bod I. bude ve znění Rada hl. m. Prahy „požaduje“, 
namísto původně uvedeného „nepožaduje“.  
 I. náměstek primátora Hlaváček se vyjádřil k projednávanému materiálu a 
požádal o přerušení projednávání předloženého materiálu a jeho dopracování ve 
spolupráci se starostou Městské části Praha – Březiněves.  
 Na dotaz předkladatele reagovala Mgr. Šlesingerová – EVM MHMP. 
 Radní Chabr uvedl, že jako předkladatel přerušuje projednávání předloženého 
materiálu do příštího jednání Rady HMP, a to za účelem další diskuse. 
 K projednávanému materiálu proběhla diskuse, do níž se dále zapojili 
náměstek primátora Vyhnánek, P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní 
plán a památkovou péči ZHMP, radní Šimral, radní Chabr, V. Mahrik – předseda klubu 
ZHMP Piráti a JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením LEG MHMP. 
 PŘERUŠENO  
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Radní Chabr jako předkladatel uvedl, že stahuje z dnešního projednání Rady HMP 
materiál R-44129 s názvem „k uzavření darovací smlouvy mezi Skanska Reality a. s., 
Skanska Property Czech Republic, s. r. o. jako dárci a Hlavním městem Prahou jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí daru formou provedení oprav bytového 
objektu ve vlastnictví Hlavního města Prahy pro potřeby ubytování válečných ukrajinských 
uprchlíků a k problematice provozování tohoto objektu v režimu nouzového ubytování“, za 
účelem jeho úpravy s tím, že tento materiál bude znovu předložen na dalším jednání Rady 
HMP, což bylo ostatními členy Rady HMP akceptováno. STAŽEN 

 
 
 
 
 

21.  radní Kordová Marvanová, I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k připomínkám a zásadním připomínkám k návrhu zákona, kterým se mění zákon  
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony 
 

TISK R-44165 Doba projednávání:           11:19 – 11:23 
PŘIZVANÍ: JUDr. Havel, Ph.D. – pověřen řízením 
LEG MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1047 
  
 Předložený materiál uvedli předkladatelé – radní Kordová Marvanová  
a I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Kordová Marvanová 

 
k návrhu na změnu v obsazení dozorčí rady Muzea paměti XX. století, z.ú. 
 

TISK R-43658 Doba projednávání:           11:24 – 11:25 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením 
                                                                                      PRI MHMP  
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1048 

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

23.  radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace Pražskému inovačnímu 
institutu, z.ú. na realizaci projektu StartUp Night a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2022 
 
TISK R-43774 Doba projednávání:           11:26 – 11:27 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1049 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Šimral 

 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42837 
Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky; projektant" 
 

TISK R-40751 Doba projednávání:           11:28 – 11:29 
PŘIZVANÍ: Ing. Kalina, MBA – ředitel INV MHMP 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1050 

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

25.  radní Šimral 
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům dětí a mládeže 
Praha 9, v působnosti odboru SML MHMP 
 
TISK R-43762 Doba projednávání:           11:30 – 11:31 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference   
                                                                                      Mgr. Turek 
prostřednictvím videokonference   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1051 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 Na dotaz I. náměstka primátora Hlaváčka, reagovala Mgr. Němcová – ředitelka 
SML MHMP s tím, že Mgr. Turek je přítomen v její kanceláři.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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26.  radní Třeštíková 
 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad 
 

TISK R-42853 Doba projednávání:           11:32 – 11:33 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference   
                                                                                      Ing. arch. Kučera – ředitel Národní 
                                                                                      kulturní památky Vyšehrad 
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1052 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

27.  radní Třeštíková 

 
k vyhlášení Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 
a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027 
 
TISK R-43979 Doba projednávání:           11:34 – 11:35 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1053 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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28.  ředitel MHMP 
 
k záměru odboru veřejných zakázek MHMP na centralizovanou veřejnou zakázku 
"Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorového vozidla (povinné 
ručení) a havarijního pojištění vozidel pro příspěvkové organizace odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP", realizovanou pro odbor školství, mládeže a sportu MHMP 
 
TISK R-42387 Doba projednávání:           11:36 – 11:37 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference   
                                                                                      Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
                                                                                      náměstek primátora Hlubuček 
                                                                                      radní Zábranský 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 1054 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – ředitel MHMP 
***************. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

************ – ředitel MHMP informoval, že nebyla Radě HMP doručena žádná podání a 
navrhl tedy vyřazení bodu s názvem „Podání“ z dnešního programu jednání Rady HMP, 
což bylo členy Rady HMP akceptováno. 
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Bod č. 29 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 54 schváleného programu 
(11:38 – 11:40) 
 
Radní Chabr uvedl, že jako předkladatel stahuje materiál R-40744 s názvem „k návrhu  
na úplatný převod pozemku parc.č. 739 v k.ú. Nové Město z vlastnictví hl.m. Prahy  
do vlastnictví společnosti Máj Národní a.s.“ z operativního rozhodování Rady HMP, 
z důvodu nutnosti přepracování důvodové zprávy, což bylo ostatními členy Rady HMP 
akceptováno.  
 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3 – primátor hl. m. Prahy Hřib, 
náměstek primátora Hlubuček, radní Zábranský – přijato) 
 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 za účelem poskytnutí a vypořádání podílů 
spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43632 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1055 
 
2. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2022  

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43890 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1056 
 
3. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1057 
 
4. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2006 ze dne 14. 9. 2020 k vyhlášení 48., 57. a 58. výzvy  
k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44016 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1058 
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5. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44176 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1059 
 
6. k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-44123 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1060 
 
7. k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro využití nákladového nádraží Žižkov 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− radní Chabr 
− TISK R-44057 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1061 
   
8. k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro koordinaci rozvoje v lokalitě stanice 
metra Budějovická 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43251 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1062 
 
9. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1331/6, 1331/7, 1331/8, 1334/6, 1334/7, 
1335/2, 1335/3, 1335/4, 1338/2, 1339/4, 1339/5, 1339/6 a 1618/6 v k.ú. Dolní Počernice 
a parc. č. 878/2, 878/3 a 879/2 v k.ú. Hostavice do vlastnictví hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43332 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1063 
 
10. k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43860 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1064 
 
11. k návrhu na jmenování komise pro otevírání žádostí o účast/pro posouzení 
kvalifikace/pro otevírání nabídek/hodnoticí komise v zadávacím řízení pro veřejnou 
zakázku „Stavba č. 46338, Hloubětínský tunel - Projektová dokumentace, autorský dozor a 
IČ“ 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-43737 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1065 
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12. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů ODO MHMP v kapitole 03 – Doprava 
− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44021 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1066 
 
13. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů MHMP 
ODO-SK v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu realizace 
investičních akcí zajišťovaných Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-44011 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1067 
   
14. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43391 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1068 
 
15. k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44027 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1069 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP  
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44086 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1070 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený pro MČ HMP  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44087 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1071 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44093 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1072 
   
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44098 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1073 
 
20. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury v 
roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44103 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1074 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfery z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání nelékařů 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44113 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1075 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1076 
 
23. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 10 a Praha 21 na úhradu nákladů  
za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1077 
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24. k návrhu na schválení uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti in rem se společností České 
dráhy, a.s. 

− radní Chabr 
− TISK R-40256 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1078 
 
25. k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. NAP/58/02/016689/2009 ze 
dne 5. 1. 2010 

− radní Chabr 
− TISK R-42844 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1079 
 
26. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-43580 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1080 
 
27. k návrhu na schválení uzavření pachtovní smlouvy a smluv o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-43561 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1081 
 
28. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 

− radní Chabr 
− TISK R-43722 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1082 
 
29. k návrhu na schválení výpovědí z nájmů 

− radní Chabr 
− TISK R-43697 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1083 
 
30. k návrhu na schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Českou republikou 
- Ministerstvem obrany 

− radní Chabr 
− TISK R-43987 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1084 
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31. k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2870/1, 2864/17, 2870/11 a 4400/609  
v k.ú. Modřany o úhrnné výměře 6.650 m2 

− radní Chabr 
− TISK R-43849 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1085 
 
32. k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů veřejného osvětlení, nového a přeloženého 
kabelového vedení v k. ú. Čakovice z vlastnictví společnosti Natland rezidenční investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43150 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1086 
 
33. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 7 (nemovitosti v k.ú. Holešovice) 

− radní Chabr 
− TISK R-42341 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1087 
 
34. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření 
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha 7, Praha 10 

− radní Chabr 
− TISK R-43792 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1088 
 
35. k návrhu na uzavření dohod o uznání vlastnického práva 

− radní Chabr 
− TISK R-43868 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1089 
 
36. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové organizace  
hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná služba a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 05 v roce 
2022 

− radní Johnová 
− TISK R-43763 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1090 
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37. k návrhu na přiznání příplatku za vedení po dobu výkonu funkce osoby pověřené řízením 
příspěvkové organizace Metropolitní zdravotnický servis 

− radní Johnová 
− TISK R-43989 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1091 
 
38. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast z roku 2021 do roku 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-44110 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1092 
 
39. k návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové,  
se sídlem Praha 5 - Zbraslav, U Včely 176 

− radní Johnová 
− radní Šimral 
− TISK R-44085 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1093 
 
40. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládeže a sportu 

− radní Šimral 
− TISK R-43956 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1094 
 
41. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 

− radní Šimral 
− TISK R-44040 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1095 
 
42. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 0416 

− radní Šimral 
− TISK R-44144 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1096 
 
43. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Akademie řemesel Praha - Střední 
škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, Praha 4, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-43766 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1097 
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44. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Gymnázium bratří 
Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., se sídlem Trhanovské náměstí 
129/8, Praha 10, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-43889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1098 
 
45. k návrhu na opakované zřízení přípravné třídy základní školy v příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, 
nám. Míru 19 

− radní Šimral 
− TISK R-43938 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1099 
 
46. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Popelka 

− radní Šimral 
− TISK R-43953 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1100 
 
47. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Jahodovka - Vyšší odborná 
škola sociálně právní, se sídlem Jahodová 2800/44, Záběhlice, Praha 10 

− radní Šimral 
− TISK R-43947 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1101 
 
48. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na rok 2022 školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

− radní Šimral 
− TISK R-44142 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1102 
 
49. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 06 

− radní Třeštíková 
− TISK R-43278 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1103 
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50. k návrhu změny v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nového 
žadatele o pronájem bytu z této výstavby 

− radní Zábranský 
− TISK R-43865 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1104 
 
51. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44067 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1105 
 
52. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-44122 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1106 
 
53. k návrhu na využití valorizace nájemného v nájemních smlouvách k bytům v majetku 
hl.m. Prahy nesvěřeného Statutem hl.m. Prahy městským částem 

− radní Zábranský 
− TISK R-44010 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1107 
 
54. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 30. 3. 2022 do 5. 4. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-43839 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1108 
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Bod č. 30 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:41 – 11:42 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související 
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka ze dne 2. 5. 2022, č.j.: MHMP 
741155/2022, na podání pana ***********, č.j.: MHMP 521633/2022, ve věci „Kácení 
akátu v parku Národního probuzení na Starém městě Pražském – příprava na stavbu 
schodů do Divadelní ulice“ 

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra ze dne 29. 4. 2022, č.j.: MHMP 
726945/2022, na interpelaci paní **************, č. 36/4 ze dne 28. 4. 2022, ve věci 
„Poskytnutí informací“ 

3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra ze dne 3. 5. 2022, č.j.: MHMP 
761825/2022, na podání paní **************, č.j.: MHMP 715142/2022, ve věci 
„Stížnost na zneužívání Dopravního podniku hl. m. Prahy k politické propagandě“ 

4. s odpovědí radního Chabra ze dne 2. 5. 2022, č.j.: MHMP 743037/2022, na podání 
pana *************, č.j.: MHMP 519504/2022, ve věci „Dotaz k přejmenování 
Korunovační ulice“ 

5. s odpovědí radního Chabra ze dne 2. 5. 2022, č.j.: MHMP 719542/2022, na podání 
pana *************, ředitel Brailcom, o.p.s., č.j.: MHMP 617671/2022, ve věci „Návrh 
na zvýšení nájemného a odložení výpovědní lhůty nájemní smlouvy Vyšehradská č.p. 
255“ 

6. s usnesením Rady Městské části Praha 4 ze dne 27. 4. 2022, číslo 10R-275/2022,  
ve věci „k ideovému návrhu na povolení vjezdu motocyklů do VJP a nahrazení 
stávajícího textu v dodatkové tabulce pro TAXI“ 

 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy a celkové rekapitulaci 

- radní Chabr 
- radní Kordová Marvanová 
- náměstek primátora Scheinherr 
- ředitel MHMP 
- TISK R-43928 

 
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti za první 
čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

- radní Třeštíková 
- TISK R-43929 
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18. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:43 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 1029 až č. 1108 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: 16. 5. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  Pavel Vyhnánek, M.A., v. r.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  JUDr. Hana Kordová Marvanová, v. r.  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


