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Zápis 
 

z 14. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí  
dne 11. dubna 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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. 
   na úvod jednání – I. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. 
   Petr Hlaváček 
   na část jednání – primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib 
Ověřovatelé:  radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková 
   radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 
Zapisovatel:  Bc. Michal Krutský 
 
 
 14. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:04 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.  
 Jednání Rady HMP probíhalo prezenčně i prostřednictvím videokonference. 
Ověření totožnosti členů Rady HMP bylo provedeno vizuálně. Podpis v prezenční listině 
byl nahrazen reportem z videokonferenčního systému. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:05 – 10:10) 
 
 
 
Schválení zápisu z 12. jednání Rady HMP ze dne 28. 3. 2022 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, nepřítomen 2 – I. náměstek 
primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr – přijato)  
 
 
Primátor hl. m. Prahy omluvil svou nepřítomnost na části dnešního jednání Rady HMP 
s tím, že řízení Rady HMP převezme I. náměstek primátora Hlaváček.  
 
 
Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ avizoval žádost o úpravy materiálu  
R-42996 „k návrhu na stanovení valorizace nájemného/pachtovného  
v nájemních/pachtovních smlouvách na pronájem/pacht nebytových prostor, budov  
a pozemků v působnosti HOM MHMP“, na což reagoval předkladatel – radní Chabr s tím, že 
případné úpravy budou projednány v rámci rozpravy k tomuto bodu. 
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Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 622/2019 (fáze "podnět", samostatně projednávaná) 

- I. náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-40312 

 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění 
administrativní a projektové činnosti při pořizování nemovitostí do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

- radní Chabr 
- TISK R-42583 
- zařazeno jako bod č. 30 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu s názvem  
k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění 
administrativní a projektové činnosti při pořizování nemovitostí do vlastnictví hlavního 
města Prahy, do projednání Rady HMP – pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0,  
nepřítomen 1 – náměstek primátora Scheinherr – přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení programu 14. jednání Rady HMP  
 Program 14. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – náměstek primátora 
Scheinherr – přijato) 
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2.  primátor hl. m. Prahy 

 
ke schválení projektů v rámci 61. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

TISK R-43592 Doba projednávání:   10:11 – 10:12 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – ředitel FON MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 752 
   
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. m. 
Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl.m. Prahy - 2. 
etapa" 
 

TISK R-42715 Doba projednávání:           10:13 – 10:14 
PŘIZVANÍ: Mgr. Károly – ředitel OIC MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 753 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy. 
 Náměstek primátora Hlubuček se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy 

 
k realizaci akcí hlavního města Prahy spojených s předsednictvím ČR v Radě Evropské unie 
2022 a k návrhu na úpravu rozpočtu za účelem financování těchto akcí během 
předsednictví ČR a v Radě EU 
 
TISK R-43360 Doba projednávání:  10:15 – 10:16 

PŘIZVANÍ: Ing. Hoskovec – ředitel PRM MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 754 

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

5.  I. náměstek primátora Hlaváček, náměstek primátora Scheinherr, 
radní Chabr 

 
k dalšímu postupu projektu koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavská filharmonie 
 
TISK R-43228 Doba projednávání:           10:17 – 10:22 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      P. Urbánek – ředitel Pražské  
                                                                                      developerské společnosti 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 755 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k projednávanému materiálu 
z rozpočtového hlediska s odkazem na svou připomínku uvedenou v rámci interního 
připomínkového řízení materiálu.  
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 Předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček požádal o úpravu v rámci bodu 
IV.5.2 návrhu usnesení, kde bude v odstavci vypuštěn text „k návrhu na schválení 
dodavatele“ a nově nahrazen textem „k rozhodnutí o výběru dodavatele“, dále požádal  
o doplnění posledního odstavce do důvodové zprávy k materiálu, ve znění „Po ukončení 
architektonické soutěže a výběru architekta/ projektanta bude Radě hlavního města Prahy 
předložen tisk k informaci průběhu soutěže a schválení výsledků architektonické soutěže  
a schválení zahájení JŘBÚ s následnými úkoly ve smyslu bodu IV. 5. 2.  a následně bude také 
předložen Radě hlavního města Prahy návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele 
projektových prací.“. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  
 

 

Primátor hl. m. Prahy opustil dnešní jednání Rady HMP a předal řízení schůze  
I. náměstkovi primátora Hlaváčkovi. 

 
 
 
 

6.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k záměru vytvoření aplikace pro zveřejňování vybraných údajů z evidence územních 
rozhodnutí 
 

TISK R-41681 Doba projednávání:           10:23 – 10:24 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 756 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP uvedl doplňující informace k projednávanému 
materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  I. náměstek primátora Hlaváček, radní Šimral 

 
k Prognóze obyvatel a veřejné vybavenosti hl.m. Prahy 
 

TISK R-43117 Doba projednávání:  10:25 – 10:28 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 757 
   
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček. 
 Náměstek primátora Vyhnánek se vyjádřil k projednávanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 
8.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu změn ÚP - Z 3140, Z 3163 a Z 3174 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 
 

TISK R-40208 Doba projednávání:           10:29 – 10:31 

PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 758 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – I. náměstek 
primátora Hlaváček. 
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP doplnil informace k předloženému materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.   
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9.  I. náměstek primátora Hlaváček 
 
k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 28/2018 (fáze „podnět“, vlna 07) 
 
TISK R-33380 Doba projednávání:           10:32 – 10:36 

PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 759 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – I. náměstek primátora Hlaváček  
a přednesl pozměňovací návrh tak, že podnět č. 28/2018 navrhuje přeřadit z přílohy č. 2 
k návrhu usnesení (doporučené ke schválení zkráceně) do přílohy č. 4 k návrhu usnesení 
(doporučené k přerušení), za účelem další diskuse.  
 P. Zeman – předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou 
péči ZHMP doplnil informace k předloženému materiálu, na což reagoval radní Chabr  
a I. náměstek primátora Hlaváček.  
 K projednávanému materiálu se vyjádřil náměstek primátora Hlubuček  
a vznesl dotazy, na které reagoval předkladatel a P. Zeman – předseda Výboru pro územní 
rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.  
 Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacího návrhu schváleno.  
 
 
 
 
 
 

Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ se vyjádřil ke staženému materiálu 
R-40312, na což krátce reagoval I. náměstek primátora Hlaváček.   
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10.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 425/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 
 

TISK R-38534 Doba projednávání:           10:37 – 10:38 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 760 

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

11.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na pořízení změny ÚP - 45/2020 (fáze "podnět", vlna 31) 
 

TISK R-38891 Doba projednávání:           10:39 – 10:40 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 761 

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

 
k návrhu na pořízení změny RP „Územní plán zóny Anenská“ (fáze “podnět", samostatně 
pořizovaný) 
 

TISK R-39284 Doba projednávání:           10:41 – 10:42 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 762 

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

13.  I. náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na pořízení změny RP „Územní plán zóny Anenská“ – Bartolomějská blok č. 20 
(fáze “podnět", samostatně pořizovaný) 
 

TISK R-41832 Doba projednávání:           10:43 – 10:44 
PŘIZVANÍ: Ing. Čemus – ředitel UZR MHMP 
prostřednictvím videokonference 
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
prostřednictvím videokonference                 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 763 

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

 
ke schválení nákupu vstupenek na festival Pražské jaro 2022 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 10 - Pokladní správa a v kap. 09 - Vnitřní správa  
v roce 2022 
  
TISK R-43677 Doba projednávání:           10:45 – 10:46 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 764 

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

15.  náměstek primátora Hlubuček  
 
k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 42973 
Výstavba has. zbrojnice Praha 13; stavební práce", včetně návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů a k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
ke schválení budoucí originární nabytí vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví 
hl.m. Prahy na základě této veřejné zakázky 
 
TISK R-42435 Doba projednávání:           10:47 – 10:48 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 765 

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

 
k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského 
majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. v roce 2022 - konečný 
návrh 
 
TISK R-43389 Doba projednávání:           10:49 – 10:50 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 766 

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

17.  náměstek primátora Hlubuček 
 
k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař" 
 
TISK R-43435 Doba projednávání:           10:51 – 10:52 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 767 

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

 
k projektovému záměru "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech hl.m. Prahy IV." (Kotlíkové dotace IV.) 
 

TISK R-43571 Doba projednávání:           10:53 – 10:54 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 768 

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

19.  náměstek primátora Hlubuček 
 

k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky "Dodávky hygienických 
a čisticích prostředků pro potřeby Městské policie hl.m. Prahy na 4 roky“ 
 
TISK R-43531 Doba projednávání:           10:55 – 10:56 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie hl. m. 
Prahy  
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 769 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
  



13 
 

 

20.  náměstek primátora Vyhnánek 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu mezinárodní 
otevřené dvoufázové projektové architektonicko-krajinářské soutěže a k záměru na 
realizaci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění "MEZIPROSTORY PRAŽSKÉ 
TRŽNICE" a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 08 
 
TISK R-43700 Doba projednávání:           10:57 – 10:59 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 770 

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

21.  radní Chabr 

 
k návrhu na stanovení valorizace nájemného/pachtovného v nájemních/pachtovních 
smlouvách na pronájem/pacht nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti HOM 
MHMP 
 
TISK R-42996 Doba projednávání:           11:00 – 11:02 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP  
prostřednictvím videokonference 

PŘERUŠEN    

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr s tím, že bere na vědomí 
žádost Mgr. J. Čižinského – předsedy klubu ZHMP PRAHA SOBĚ o úpravu materiálu, a jako 
předkladatel přerušuje projednávání předloženého materiálu do příštího jednání Rady 
HMP, za účelem jeho úprav, s čímž Mgr. J. Čižinský – předseda klubu ZHMP PRAHA SOBĚ 
souhlasil.  
 PŘERUŠENO  
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22.  radní Johnová 

 
k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy  
na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni a úpravu 
rozpočtu v roce 2022 
 
TISK R-43464 Doba projednávání:           11:03 – 11:04 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 771 

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

23.  radní Johnová 

 
k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti a dalších souvisejících 
činností příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha v rámci výzvy MŠMT ČR 
v oblasti primární prevence a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních 
pro rok 2022 
 
TISK R-43603 Doba projednávání:           11:05 – 11:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Mezková, MPA – pověřená řízením  
                                                                                      SOV MHMP  
prostřednictvím videokonference 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 772 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Johnová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Kordová Marvanová 
 
k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění provozu 
Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 2022 
 

TISK R-42932 Doba projednávání:           11:07 – 11:08 
PŘIZVANÍ: Ing. Kubešová – pověřena řízením 
                                                                                      PRI MHMP  
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 773 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Kordová Marvanová a zároveň upozornila na již provedené úpravy materiálu.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

25.  radní Šimral 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022, v kapitole 04 - školství, 
mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 
MČ Praha 6 a MČ Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů výuky ČJ pro žáky základních 
škol s OMJ a navýšení rozpočtu PO HMP na realizaci intenzivních kurzů výuky ČJ pro žáky 
a studenty středních škol s OMJ 
 
TISK R-43246 Doba projednávání:           11:09 – 11:10 

PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 774 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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26.  radní Šimral 
 
k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 4, Postupická 3150 

 

TISK R-43633 Doba projednávání:           11:11 – 11:12 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 775 

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

27.  radní Třeštíková 
 
k záměru odboru KUC MHMP na realizaci veřejné zakázky "Podpora kongresového 
turismu v Praze" 
 
TISK R-43593 Doba projednávání:           11:13 – 11:14 

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

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 776 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková. 
 Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP, upozornil na neaktuální „Předpokládaný 
termín zahájení řízení k veřejné zakázce“ v příloze č. 1 k návrhu usnesení (Záměr 
realizovat veřejnou zakázku), na což reagoval I. náměstek primátora Hlaváček s návrhem, 
že zde bude uveden termín duben 2022, s čímž předkladatelka – radní Třeštíková, 
souhlasila.  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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28.  radní Zábranský  

 
k návrhu na poskytování slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nájemcům, 
kteří ubytují ukrajinské státní příslušníky 
 

TISK R-43661 Doba projednávání:           11:15 – 11:16 
PŘIZVANÍ: Ing. Tunkl – ředitel OBF MHMP                                                                                       
prostřednictvím videokonference 
PŘERUŠEN   

 
 Předkladatel – radní Zábranský uvedl, že přerušuje projednávání 
předloženého materiálu do příštího jednání Rady HMP. 
 PŘERUŠENO 
 
 
 
 

29.  ředitel MHMP 

 
k záměru odboru VEZ MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávky kancelářského 
papíru pro potřeby příspěvkových organizací hl.m. Prahy" 
 

TISK R-42936 Doba projednávání:           11:17 – 11:18 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
prostřednictvím videokonference 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 777 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – ředitel MHMP **************.  
a zároveň požádal o úpravu „Předpokládaného termínu zahájení řízení k veřejné zakázce“ 
v příloze č. 1 návrhu usnesení (Záměr realizovat veřejnou zakázku) s tím, že zde bude 
uveden termín květen 2022. 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

Ing. Lísal, MBA – ředitel OVO MHMP informoval, že nebyla Radě HMP doručena žádná 
podání a navrhuje tedy vyřazení bodu s názvem „Podání“ z dnešního jednání Rady HMP, 
což bylo předkladatelem – ředitelem MHMP, akceptováno. 
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30.  radní Chabr 

 
k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. o zajištění 
administrativní a projektové činnosti při pořizování nemovitostí do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

 
TISK R-42583 Doba projednávání:           11:19 – 11:20 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 
prostřednictvím videokonference  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstek primátora Scheinherr 
                                                                                      primátor hl. m. Prahy Hřib 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 778 

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



19 
 

Bod č. 31 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 48 schváleného programu 
(11:20 – 11:21) 
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 – náměstek primátora 
Scheinherr, primátor hl. m. Prahy Hřib – přijato) 
 
1. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 09  
z roku 2021 do roku 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43412 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 779 
 
2. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR v roce 2022 a za účelem vypořádání projektů z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR a Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2022 

− primátor hl. m. Prahy 
− TISK R-43520 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 780 
 
3. k návrhu na zavedení nové investiční akce "CNP - Praha 8 - projektová příprava"  
do centrálního číselníku akcí hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2022 příspěvkové organizace Pražská developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj obce 

− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43266 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 781 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem neinvestičních prostředků v rámci 
plnění aktivit Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu  
na roky 2020 – 2024 

− náměstek primátora Hlubuček 
− I. náměstek primátora Hlaváček 
− TISK R-43667 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 782 
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5. k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na části pozemků 
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP s příspěvkovou organizací Národní 
technické muzeum, IČO: 00023299 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43273 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 783 
 
6. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 
0003 Kalové hospodářství 

− náměstek primátora Hlubuček 
− TISK R-43390 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 784 
 
7. 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-43629 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 785 
   
8. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů MHMP 
ODO-SK (Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací) 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-43718 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 786 
 
9. k návrhu na schválení úhrady pohledávky hl.m. Prahy formou splátkového kalendáře 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43082 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 787 
 
10. k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních prostředků obdržených v roce 
2021 jako podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení a z výnosu daně z technických her na účel sport 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43328 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 788 
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11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektu z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43569 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 789 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na podporu 
poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43744 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 790 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený na podporu 
služeb s nadregionální a celostátní působností organizaci Domov Maxov 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43745 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 791 
   
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 3 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43746 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 792 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
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 – Ďáblice 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43749 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 793 
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16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro MČ HMP v souvislosti 
s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 13 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43755 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 794 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené pro MČ HMP v souvislosti 
s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43756 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 795 
 
18. 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-43757 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 796 
   
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 
investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti  
s financováním projektu z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického 
vybavení pro řešení krizových situací, zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku 
akcí vč. stanovení celkových nákladů akce 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43768 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 797 
 
20. 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-43791 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 798 
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21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o transfer z Úřadu 
práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43801 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 799 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Národního programu Životní prostředí - NIV určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 21 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43827 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 800 
 
23. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 5 na úhradu nákladů  
za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43842 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 801 
 
24. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových výdajů kap. 06 - 
Kultura a cestovní ruch 

− náměstek primátora Vyhnánek 
− TISK R-43813 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 802 
 
25. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dohod o vydání peněžitých plnění 

− radní Chabr 
− TISK R-42469 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 803 
 
26. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a dohody o postoupení 
práv a povinností z nájemní smlouvy 

− radní Chabr 
− TISK R-43294 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 804 
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27. k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a dodatku k výpůjčce 
− radní Chabr 
− TISK R-43595 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 805 
 
28. k návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 922/1, 1068/1 a 910/1 v k.ú. Hodkovičky, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-42236 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 806 
 
29. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4422/1, parc. č. 4422/10, parc. č. 4422/12, 
parc. č. 4427/15 a parc. č. 4422/16, vše k.ú. Žižkov z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 
do vlastnictví hlavního města Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43585 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 807 
 
30. k návrhu na bezúplatné nabytí zrekonstruované komunikace Hornoměcholupská v místě 
vjezdu a přechodu pro chodce, 1 ks upravené stávající vpusti, 1 ks svislého dopravního 
značení a vodorovného dopravního značení v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví 
Exafin otevřený podílový fond do vlastnictví hl.m. Prahy 

− radní Chabr 
− TISK R-43254 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 808 
 
31. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářských děl 

− radní Chabr 
− TISK R-43457 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 809 
 
32. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě parkovacího krytí  
č. 96/32, umístěného na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Troja, obec 
Praha 

− radní Chabr 
− TISK R-43544 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 810 
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33. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 7 a Praha - 
Satalice (nemovitosti v k.ú. Bubeneč, k.ú. Satalice) 

− radní Chabr 
− TISK R-42765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 811 
 
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 do správy Městské části Praha 4, Městské části Praha 10 a 
Městské části Praha – Řeporyje 

− radní Chabr 
− TISK R-43263 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 812 
 
35. 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 do správy Městské části Praha 7 a Městské části Praha 10 

− radní Chabr 
− TISK R-43496 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 813 
 
36. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2806 ze dne 15. 11. 2016 ke zrušení zadávacího řízení 
"Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území 
hlavního města Prahy“ 

− radní Chabr 
− TISK R-43778 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 814 
 
37. 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-43608 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 815 
 
38. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování mzdových prostředků v projektu 
"Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací"  
pro rok 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-43624 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 816 
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39. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

− radní Johnová 
− TISK R-43684 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 817 
 
40. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-43504 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 818 
 
41. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MŠMT určený na financování Výzvy "Podpora okresních a krajských 
kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022" 

− radní Šimral 
− TISK R-43611 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 819 
 
42. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-43654 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 820 
 
43. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

− radní Šimral 
− TISK R-43680 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 821 
 
44. k návrhu na stanovení jednorázové slevy z podnájemného z bytu ve vlastnictví Bytového 
družstva Vašátkova, jehož členem je hl.m. Praha, z důvodu nemožnosti užívání komory 
příslušející k bytu podnájemcem bytu 

− radní Zábranský 
− TISK R-43637 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 822 
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45. k návrhu na schválení pronájmu bytu hl.m. Prahy seniorce 
− radní Zábranský 
− TISK R-43687 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 823 
 
46. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v kapitole 0811 

− radní Zábranský 
− TISK R-43681 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 824 
 
47. k návrhu Sazebníku úhrad za poskytování informací 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43626 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 825 
 
48. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

− ředitel MHMP 
− TISK R-43577 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 826 
 
 
 
 
 
Bod č. 32 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
11:22 – 11:23 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost 
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související 
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s usnesením Rady Městské části Praha 4 ze dne 30. 3. 2022, číslo 8R-176/2022, ve věci 
„k žádosti o zachování hlídaného parkoviště v ulici Jihlavská a vysoutěžení nového 
provozovatele tohoto parkoviště“ 

2. s usnesením Rady Městské části Praha 4 ze dne 30. 3. 2022, číslo 8R-209/2022, ve věci 
„ke stanovisku městské části Praha 4 k úpravám provozu na pozemních 
komunikacích a záborům veřejného prostranství v souvislosti se zahájením Výstavby 
metra I.D“ 

3. s usnesením Rady Městské části Praha 4 ze dne 30. 3. 2022, číslo 8R-208/2022, ve věci 
„ke stanovisku městské části Praha 4 k úpravám provozu na pozemních 
komunikacích v souvislosti s opravou Barrandovského mostu“ 

4. s usnesením Rady Městské části Praha 4 ze dne 30. 3. 2022, číslo 8R-207/2022, ve věci 
„ke stanovisku městské části Praha 4 k nové pracovní verzi SSZ 4.418 Podolské 
nábřeží – Podolská“ 

5. s dopisem starosty Městské části Praha 15 Milana Wenzla ze dne 7. 4. 2022,  
č.j.: 17092/2022/KS/Kra, adresovaným radní Kordové Marvanové a radnímu 
Chabrovi, a usnesením Rady Městské části Praha 15 ze dne 6. 4. 2022, číslo R – 1503, 
ve věci „podpora Malého divadla v Hostivaři“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi:  
 
Problematika migrace Ukrajinců a dopady na oblast školství na území hl. m. Prahy 

- radní Šimral 
- TISK R-43862 
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14. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil I. náměstek primátora hl. m. Prahy 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:24 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 752 až č. 826 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: 19. 4. 2022 
 
Zapisovatel: Ověřovatelé: 
Bc. Michal Krutský, v. r.       
 
   
 
   
 
  MgA. Hana Třeštíková, v. r.  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., v.r. 
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


