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 P R O G R A M  
2. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 1. 2023 

 
od 10.00 hod. 

 

 

 

BOD  

1.  Určení ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení zápisu z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 5. 1. 2023 

4.  Schválení zápisu z 1. jednání Rady HMP ze dne 9. 1. 2023 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

5.  46415 k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 

projektu „Testování inovativní 

technologie pro správu dopravního 

značení“ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Kubešová 

 

6.  46632 

 

VH 

ke znovuzvolení člena dozorčí rady 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

PVS, a.s. 

dozorčí rada PVS, 

a.s. 

 

7.  46286 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku: 

"Přidělování ratingu hlavnímu městu 

Praze" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

8.  45159 k návrhu Akčního plánu Koncepce hl. m. 

Prahy pro oblast integrace cizinců pro rok 

2023 
 

 

 

radní Třeštíková 10.25 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

9.  45697 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0662 - KUC a 

příspěvkové organizace a zavedení nové 

investiční akce v oblasti kultury v roce 

2023 
 
 

 

radní Třeštíková 10.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

10.   Podání  10.35  

11.   Operativní rozhodování Rady HMP    

12.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 



 2 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  46591 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy na rok 2023 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46708 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2023 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

3.  46553 k návrhu na uzavření Dohod o částečném 

zrušení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

4.  46643 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů ODO MHMP v kapitole 03 

Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

5.  45969 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2023 v souvislosti s 

vratkou finančních prostředků přijatých 

od MČ Praha 9 v roce 2022 zahraničnímu 

koordinátorovi projektu a vratkou 

přeplatku MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

6.  46546 k návrhu na prominutí části dluhu a na 

odpis části pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

7.  45122 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

8.  45269 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

9.  45751 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní 

smlouvě 

 

radní Chabr   

10.  46051 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

11.  46265 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

12.  41635 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 142/9 v k.ú. Kolovraty, obec Praha, z 

vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

13.  45932 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 1396 a parc.č. 1754/2 v k.ú. 

Michle, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  45933 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 518/21 v k.ú. Satalice, obec Praha, 

z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

15.  45936 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 2184/65 v k.ú. Uhříněves, obec 

Praha, z vlastnictví společnosti České 

dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

16.  45964 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 3962/8 v k.ú. Horní Počernice, 

obec Praha, z vlastnictví společnosti 

České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

radní Chabr   

17.  46012 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 4499/23 a parc.č. 4499/24 v k.ú. 

Strašnice, obec Praha, z vlastnictví České 

republiky, právo hospodařit s majetkem 

státu Správa železnic, státní organizace do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

18.  46215 

 

 

 

k návrhu úplatného nabytí ideálních 

podílů pozemku parc.č. 1254/12 v k.ú. 

Troja do vlastnictví hlavního města Prahy 

radní Chabr   

19.  43465 

 

 

 

k návrhu na bezúplatný převod 

příslušenství hrobového místa a práva z 

nájmu 

radní Chabr   

20.  45157 

 

 

 

 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí 14 ks 

sloupů veřejného osvětlení, 3 ks 

přeložených sloupů veřejného osvětlení, 

kabelového vedení, přeloženého 

kabelového vedení, rozšíření komunikace 

v ul. Ke Kříži vč. 4 ks parkovacích stání a 

připojení komunikace Oty Bubeníčka, 

chodníků v ul. Ke Kříži, komunikační 

zeleně vč. 28 ks stromů ze zatravněným 

okolím, 9 ks svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 

obousměrné cyklostezky se dvěma pruhy 

vč. 1 ks kanalizační vpusti, pozemků parc. 

č. 1900/284, parc. č. 1900/408, parc. č. 

1900/412, parc. č. 1900/498, parc. č. 

1900/512 a parc. č. 1900/520 vše v k. ú. 

Uhříněves, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Vivus Uhříněves s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  46194 

 

 

 

 

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 13, Praha - 

Běchovice a Praha - Zličín (pozemky v 

k.ú. Stodůlky, v k.ú. Běchovice a v k.ú. 

Zličín) 

 

radní Chabr   

22.  43375 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Domov Rudné u Nejdku 

 

radní Johnová   

23.  46417 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 0581 a kap. 

0924 na rok 2023 

 

radní Johnová   

24.  46766 ke zřízení Protidrogové komise Rady 

HMP a Grantové komise Rady HMP pro 

oblasti sociální, zdravotní, rodinnou 

politiku a prevenci 

 

radní Johnová   

25.  46781 k revokaci usnesení Rady HMP č.3332 ze 

dne 21.12.2022 k návrhu na udělení 

souhlasu zřizovatele s podáním žádosti a 

dalších souvisejících činností příspěvkové 

organizace Městská nemocnice následné 

péče v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost plus, Výzva 027 Zavádění 

nových řešení ve službách podporujících 

sociální začleňování 

 

radní Johnová   

26.  46653 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2023 v 

souvislosti s realizací projektu Prague 

Smart Accelerator z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

radní Šimral   

27.  46530 k návrhu odpovědi na stížnost  na 

Základní uměleckou školu, Praha 4 - 

Nusle, Lounských 4/129 

 

radní Šimral   

28.  46691 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

školu automobilní a informatiky, Praha 

10, Weilova 4 a k návrhu opatření 

přijatého odborem školství, mládeže a 

sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

29.  46593 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 

odbornou školu grafickou a Střední 

průmyslovou školu grafickou, Praha 1, 

Hellichova 22 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

30.  46648 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská 

škola, Praha 10, Chotouňská 476, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

31.  46578 k návrhu na neposkytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury 

 

radní Třeštíková   

 


