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Zápis 
 

z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 14. listopadu 2022 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a č. 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   na úvod jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. 
   Petr Hlaváček 
   na část jednání – radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral,  
   Ph.D. et Ph.D. 
   radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
Ověřovatelé:  náměstkyně primátora hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
   radní hl. m. Prahy Mgr. Adam Zábranský 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 39. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:06 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 
(10:07 – 10:13) 
 
 
 
Schválení zápisu z 37. jednání Rady HMP ze dne 31. 10. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – I. náměstek primátora 
Hlaváček, radní Třeštíková)  
 
 
Schválení zápisu z 38. jednání Rady HMP ze dne 7. 11. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2  
– I. náměstek primátora Hlaváček, radní Třeštíková) 
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Radní Šimral požádal, po dohodě s Výborem finančním ZHMP a odborem ROZ MHMP,          
o dodatečné zařazení materiálů R-46098 s názvem „k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy a k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě 
"Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti  
R 44 - 99 k 30. 9. 2022" a R-46114 s názvem „k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní 
město Praha“, do operativního rozhodování Rady HMP.  
 
Radní Šimral dále požádal o přeřazení svého bloku předkládaných materiálů na začátek 
projednání Rady HMP s tím, že se bude muset v cca 10:45 hodin omluvit z další 
nepřítomnosti na dnešním jednání Rady HMP, což bylo ostatními členy Rady HMP 
akceptováno. 
 

I. náměstek primátora Hlaváček se připojil k jednání Rady HMP. 

 
Na dotaz primátora hl. m. Prahy reagoval Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP s tím,  
že Ing. Kovářík – předseda Výboru finančního ZHMP není přítomen na dnešním jednání 
Rady HMP.  
 
Ing. Paneš, Ph.D. – tajemník Výboru finančního ZHMP uvedl, že oba materiály navržené 
k dodatečnému zařazení R-46098 a R-46114 osobně konzultoval s Ing. Kováříkem – 
předsedou Výboru finančního ZHMP s tím, že dle jeho názoru jsou zcela bezproblémové. 
Tajemník Výboru finančního ZHMP dále uvedl, že zpracovatelem obou materiálů je odbor 
ROZ MHMP a jediným důvodem pro dodatečné zařazení je zpoždění v rámci procesu 
interního připomínkového řízení materiálu. 
 
Primátor hl. m. Prahy vznesl dotaz k materiálům R-46098 a R-46114, na což reagoval      
Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP. 
 
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů R-46098 
s názvem k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a k úpravě závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30. 9. 2022" 
a R-46114 s názvem „k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha“,                                  
do operativního rozhodování Rady HMP – pro hlasovalo 6, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 
1, nepřítomen 1 – radní Třeštíková – přijato. 
 
 

Schválení programu 39. jednání Rady HMP  
 Program 39. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – radní Třeštíková) 
 
Náměstek primátora Vyhnánek uvedl připomínku v tom smyslu, že s ohledem  
na průběh hlasování o dodatečném zařazení materiálů radního Šimrala  
R-46098 a R-46114 do operativního rozhodování Rady HMP, požádal o vyřazení těchto 
materiálů z operativního rozhodování Rady HMP a jejich zařazení do projednání Rady 
HMP, na což reagoval radní Šimral s tím, že předmětné materiály R-46098 a R-46114 
stahuje z dnešního jednání Rady HMP za účelem jejich projednání nejdříve ve Výboru 
finančním ZHMP. STAŽENO.  
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2.  radní Šimral 

 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace  
č. DOT/61/04/014341/2022 s příjemcem dotace spolkem TJ ABC Braník, z.s. 
 

TISK R-45861 Doba projednávání:           10:14 – 10:17 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2938 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral. 
 

 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz, zda materiály předkládané  
na dnešním jednání Rady HMP, byly projednány Výborem finančním ZHMP a Výborem 
kontrolním ZHMP, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – tajemník Výboru finančního ZHMP, 
s tím, že Výbor finanční ZHMP projednal všechny materiály zařazené na dnešní program 
jednání Rady HMP a nevnímá je jako problematické, až na jednu výjimku – materiál              
R-41050, kdy Výbor finanční ZHMP pokládá za rozumné, aby na řádném jednání Výboru 
finančního ZHMP v příštím týdnu, byly probrány důvody vedoucí k situaci ošetřované 
v předmětném tisku rozpočtovým opatřením.  
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz k materiálu R-44296, jehož 
předkladatelkou je radní Třeštíková, zda i tento materiál je z pohledu Výboru finančního 
ZHMP v pořádku, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – tajemník Výboru finančního ZHMP, 
s tím, že Výbor finanční ZHMP k němu měl jednu výhradu, která již byla vypořádána.  
 Ing. Prokop – předseda Výboru kontrolního ZHMP uvedl, že všechny materiály 
předkládané na dnešním jednání Rady HMP byly na Výboru kontrolním ZHMP projednány 
s tím, že materiály, které byly doporučeny k vyřazení, tak na programu dnešní Rady HMP 
nejsou zařazeny, na což reagoval náměstek primátora Scheinherr. 

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Střední odborná škola Jarov v roce 2022 
 

TISK R-45982 Doba projednávání:           10:18 – 10:19 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2939 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

4.  radní Šimral 

 
k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované 
hlavním městem Prahou - Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 
 
TISK R-46013 Doba projednávání:           10:20 – 10:21 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2940 

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

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v souvislosti  
s realizací projektu Prague Smart Accelerator z Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání 
 
TISK R-41050 Doba projednávání:           10:22 – 10:23 

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

PŘERUŠEN    

  
 Předkladatel – radní Šimral, uvedl, že přerušuje projednávání předloženého 
materiálu za účelem jeho projednání na Výboru finančním ZHMP a dále požádal                    
Ing. Paneše, Ph.D. – tajemník Výboru finančního ZHMP, o přizvání Ing. Kubešové – 
pověřena řízením PRI MHMP a T. Lapáčka – ředitel Pražského inovačního institutu, z. ú., 
k jednání Výboru finančního ZHMP. 
 PŘERUŠENO  
 
 
 
 

6.  náměstkyně primátora Plamínková 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. 
Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459 
  

TISK R-45962 Doba projednávání:           10:24 – 10:25 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2941 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátora 
Plamínková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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7.  radní Chabr 
 
k oznámení záměru Městské části Praha - Přední Kopanina na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha - Přední Kopanina, 
pozemků v k.ú. Přední Kopanina, předloženého podle § 18 odst. 1 písm. d) obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,  
ve znění pozdějších předpisů 
 
TISK R-45890 Doba projednávání:           10:26 – 10:27 

PŘIZVANÍ: Mgr. Dytrychová – ředitelka EVM  
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2942 

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

8.  radní Chabr 
 
k návrhu na schválení Zásad implementace Metodického pokynu Rady hl.m. Prahy 
specifikujícího dočasné podmínky provozu budov užívaných či vlastněných hl. městem 
Prahou a jím zřizovaných či spoluvlastněných organizací 
 

TISK R-46135 Doba projednávání:  10:28 – 10:30 
PŘIZVANÍ: Ing. Stránský – pověřený řízením 
                                                                                      SLU MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2943 
   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, upozornil na neaktuální termín v rámci 
bodu II.1.1. návrhu usnesení, na což reagoval předkladatel – radní Chabr, s tím, že zde 
bude uveden termín 20. 11. 2022. Předkladatel – radní Chabr, dále navrhl úpravu textace 
v rámci důvodové zprávy materiálu, kde bude upraven termín konání on-line semináře 
z původního 16. 11. 2022 ve 14:00 hod. nově na 23. listopadu 2022 ve 13:00 hod.  
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno. 
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9.  radní Třeštíková, v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 01 a 06 a příspěvkové organizace Muzeum hl.m. Prahy 
v roce 2022 
 

TISK R-44296 Doba projednávání:           10:31 – 10:33 
PŘIZVANÍ: MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC 
                                                                                      MHMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2944 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatelky – 
náměstek primátora Vyhnánek. 
 Primátor hl. m. Prahy vznesl doplňující dotaz, zda byl předkládaný materiál 
projednán na Výboru finančním ZHMP, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – tajemník 
Výboru finančního ZHMP, s tím, že Výbor finanční ZHMP s tímto materiálem v tuto chvíli 
nemá problém. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 

10.  radní Třeštíková, v zastoupení náměstek primátora Vyhnánek 

 
ke zřízení Komise Rady HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 
 

TISK R-46247 Doba projednávání:           10:34 – 10:40 
PŘIZVANÍ: Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Šimral 
                                                                                      radní Třeštíková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2945 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatelky – náměstek primátora 
Vyhnánek a upozornil na skutečnost, že Komise je navrhována ve stejném složení, v jakém 
dosud fungovala, čímž zodpověděl dotaz radního Chabra. 
 MgA. Sulženko, Ph.D. – ředitel KUC MHMP uvedl doplňující informace 
k projednávanému materiálu. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz ve smyslu funkčního období členů 
Komise s tím, zda Rada HMP bude mít možnost jmenovat nové členy Komise, na což 
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reagovali primátor hl. m. Prahy a radní Zábranský s tím, že nové složení Rady HMP bude 
mít možnost toto změnit.  
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz, zda je nezbytné předkládaný 
materiál schválit nyní, na což reagoval ************** – ředitel MHMP s tím, že se jedná o 
dočasné jmenování členů Komise do doby konce mandátu současné Rady HMP. 
 Primátor hl. m. Prahy upřesnil informace k projednávanému materiálu. 
 Radní Kordová Marvanová vznesla dotaz a dále se vyjádřila k činnosti Komise, 
na což reagoval primátor hl. m. Prahy a MgA. Sulženko – Ph.D. – ředitel KUC MHMP 
s doplňujícími informacemi. 
 Radní Kordová Marvanová vyjádřila názor ve smyslu, že složení předmětné 
Komise by si mělo navolit již nové složení Rady HMP.  
 Dr.-Ing. Urban – předseda Zastupitelského klubu SPD vznesl návrh na úpravu 
návrhu usnesení s tím, že je třeba přidat nový bod ve znění: „Komise ve jmenovaném 
složení má mandát pouze do doby platnosti mandátu současné Rady HMP, poté bude 
ustanovena nová.“ 
   

Radní Šimral omluvil svou nepřítomnost na další části dnešního jednání Rady HMP  
a odpojil se.  

      
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP se vyjádřil v tom smyslu, že Komise Rady 
HMP zanikají společně se skončením činnosti Rady HMP, tzn. po zvolení nové Rady HMP 
si musí nová Rada HMP nové Komise Rady HMP vytvořit znovu. Komise Rady HMP se 
usnesení Rady HMP rušily i v minulém volebním období, proto tento materiál vznikl s tím,  
že stanovené datum – v minulosti to bylo dokonce i s předstihem před zvolením nové 
Rady HMP, že Komise zanikly, je to kvůli tomu, aby bylo jasné datum pro případné 
vyplácení odměn za činnost, resp. za funkce v Komisi Rady HMP.  
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP dále upozornil, že současná situace je 
nová, kdy předchozí Rada HMP stále pokračuje v činnosti, a proto vzniklo toto mezidobí, 
které je teď potřeba ošetřit tak, aby činnosti, které měla tato Komise rady HMP na starost, 
měly kontinuitu. Tzn. tato Komise Rady HMP zanikne po zvolení nové Rady HMP.  
V budoucnu nebude zrušení Komisí Rady HMP řešeno samostatným materiálem, ale bude 
součástí materiálu s návrhem na vznik nových Komisí Rady HMP tak, aby se předešlo této 
situaci. 
 Primátor hl. m. Prahy, dle požadavku Dr.-Ing. Urbana – předsedy 
Zastupitelského klubu SPD, požádal, aby vyjádření Ing. Lísala, MBA – ředitel OVO MHMP, 
bylo uvedeno v zápise.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  ředitel MHMP 

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

TISK R-46276 Doba projednávání:  10:41 – 10:42 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      radní Šimral 
                                                                                      radní Třeštíková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2946 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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Bod č. 12 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 46 schváleného programu 
(10:43 – 10:46) 
 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali možnost 
vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat  
o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 9, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 2 – radní Šimral, radní Třeštíková 
– přijato) 
 
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ, požádal o prověření materiálů  
R-46098 a R-46114 radního Šimrala v tom smyslu, zda není nutné jejich přijetí v rámci 
dnešního jednání Rady HMP, na což reagoval Ing. Paneš, Ph.D. – ředitel ROZ MHMP 
s doplňujícími informacemi a dále uvedl, že budou-li materiály projednávány až 21. 11. 
2022, nedojde k prodlení či porušení termínu Ministerstva financí ČR, nicméně dojde 
k nakumulování rozpočtových opatření. Primátor hl. m. Prahy upozornil na usnesení 
přijaté Zastupitelstvem HMP ve věci rozhodovacích pravomocí stávající Rady HMP.          
Ing. Prokop – předseda Výboru kontrolního ZHMP uvedl, že Výbor kontrolní ZHMP se nyní 
pravidelně schází každý týden a předmětné materiály tam budou projednány. Primátor 
hl. m. Prahy a Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ uvedli, že v případě 
projednání materiálů na Výboru kontrolním ZHMP a na Výboru finančním ZHMP,  
je možné materiály projednat případně na mimořádném jednání Rady HMP. 
 
 
 
1. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem vypořádání projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-45917 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2947 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 09 - 
Vnitřní správa 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-46052 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2948 
 
3. k návrhu OCP MHMP na uzavření pachtovní smlouvy s fyzickou osobou podnikající,          
IČO: 01247344, na dobu neurčitou, na pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené do správy OCP 
MHMP 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-37034 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2949 
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4. k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie na rok 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-46009 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2950 
 
5. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0329 - ODO MHMP a v kap. 0254 - OCP MHMP  
v souvislosti s provozováním P+R parkoviště Troja v roce 2022 

− náměstkyně primátora Plamínková 
− TISK R-46021 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2951  
  
6. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

− náměstek primátora Scheinherr 
− TISK R-45740 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2952 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 1016 "úroky 
vlastní" v roce 2022 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45792 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2953 
 
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-45870 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2954 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
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-46003 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2955 
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10. 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 a úpravu celkových nákladů investiční akce 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-46077 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2956 
 
11. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 0582 - 
Zdravotnictví a sociální oblast v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu Ministerstvu 
práce a sociálních věcí 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-46099 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2957 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022  
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
v souvislosti s financováním programu Podpora zajištění vybraných investičních 
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami - program č. 13335 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 6 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-46195 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2958 
 
13. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 k podání žádosti o poskytnutí investiční dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci výzvy Národního plánu obnovy - Rozvoj a 
modernizace materiálně technické základny sociálních služeb 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-44288 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2959 
 
14. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-46016 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2960 
 
15. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kapitole 0811 
a 0836 

− radní Chabr 
− TISK R-44737 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2961 
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16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce 
− radní Chabr 
− TISK R-45423 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2962 
 
17. k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy a k návrhu výpovědi nájemních smluv 

− radní Chabr 
− TISK R-45769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2963 
 
18. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

− radní Chabr 
− TISK R-45896 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2964 
  
19. k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi společností 
BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o. a hl.m. Prahou 

− radní Chabr 
− TISK R-45889 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2965 
 
20. k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 811/11 v k.ú. Kolovraty  
ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - fyzických osob 

− radní Chabr 
− TISK R-45845 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2966 
 
21. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1263/3 o výměře 175 m2 v k.ú. Krč 

− radní Chabr 
− TISK R-45602 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2967 
 
22. k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks sloupů veřejného osvětlení, kabelového vedení  
a zapínacího místa v k.ú. Ďáblice, obec Praha, z vlastnictví společnosti Areál Ďáblice s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-46071 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2968 
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23. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné  
na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Michle, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-46080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2969 
 
24. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., umístěné  
na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Braník, obec Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-46090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2970 
 
25. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT - Šablony I a II 

− radní Šimral 
− TISK R-45925 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2971 
 
26. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 u škol  
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy 

− radní Šimral 
− TISK R-46139 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2972 
 
27. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MŠMT určený pro Střední odbornou školu logistických služeb  
v souvislosti s "Evropskou jazykovou cenou Label 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-46177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2973 
 
28. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické osoby 1. Slovanské 
gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masná 700/13, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2023 

− radní Šimral 
− TISK R-45958 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2974 
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29. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby School for Future - 
gymnázium s.r.o., se sídlem Praha 1, Újezd 452/42 a právnické osoby Lyceum School  
for Future s.r.o., se sídlem Praha 1, Újezd 452/42 do rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46041 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2975 
 
30. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Střední zahradnická 
škola a Střední odborné učiliště s.r.o., se sídlem Veleslavínská 282/45, Praha 6, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46046 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2976 
 
31. k vydání souhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby Gymnázium KUDYKAMPUS 
s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, do rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46067 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2977 
 
32. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Střední škola 
hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9, Slavětínská 82 v rejstříku 
škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46079 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2978 
 
33. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby PORG - gymnázium a 
základní škola, o.p.s., se sídlem Lindnerova 517/3, Praha 8, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46083 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2979 
 
34. k vydání stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Obchodní akademie Praha, s.r.o., 
se sídlem Praha 9, Vinořská 163/17 

− radní Šimral 
− TISK R-46092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2980 
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35. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Střední škola 
hotelnictví a gastronomie International, s.r.o., se sídlem Praha 6, Laudova 1024/10  
v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2981 
 
36. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Anglo - německá 
obchodní akademie a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 182/171 v rejstříku škol a školských 
zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46106 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2982 
 
37. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, se sídlem Ke Stadionu 623/9, Praha 9 

− radní Šimral 
− TISK R-45854 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2983 
 
38. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 9, Českolipská 
373, v rejstříku škol a školských zařízení 

− radní Šimral 
− TISK R-46019 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2984 
 
39. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

− radní Šimral 
− TISK R-45998 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2985 
 
40. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-46107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2986 
 
41. k návrhu na pronájem bytu zvláštního určení hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-46134 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2987 
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42. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 
− radní Zábranský 
− TISK R-46138 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2988 
 
43. k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

− radní Zábranský 
− TISK R-46145 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2989 
 
44. k návrhu na účetní odpis pohledávek hl.m. Prahy 

− ředitel MHMP 
− TISK R-45989 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2990 
 
45. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 5. 10. 2022 do 11. 10. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-46078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2991 
 
46. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 12. 10. 2022 do 18. 10. 2022 

− Ing. Ondráčková 
− TISK R-46112 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2992 
 
 
 
 
Bod č. 13 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
10:47 – 10:49 
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 „Různé“ primátor hl. m. Prahy navrhl termín příštího jednání Rady 
HMP v úterý dne 22. 11. 2022 v 10:00 hod, což bylo ostatními členy Rady HMP 
akceptováno. Náměstek primátora Scheinherr omluvil svou pravděpodobnou 
neúčast na následujícím jednání Rady HMP, což primátor hl. m. Prahy vzal  
na vědomí.  

 
  



18 
 

39. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy  
MUDr. Zdeněk Hřib v 10:50 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2938 až č. 2992 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: 21. 11. 2022 
 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé:    
Bc. Michal Krutský, v. r.   
 
 
 
 
  RNDr. Jana Plamínková, v. r.  
  náměstkyně primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Adam Zábranský, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
 
   
                                                                                                     
                                                                                                      


