
 1 

 P R O G R A M  
3. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 6. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 
 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 40905 

 
VH 

k účetní závěrce společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za 
rok 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.10 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo  
TSK HMP, a.s. 
dozorčí rada TSK  
HMP, a.s. 

3. 39466 k návrhu na úhradu závazků příspěvkové 
organizace ROPID vůči společnosti 
Operátor ICT, a.s. za rok 2020 
 
 
- stažen 17.5.21 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.15 Ing. Šíma 
Ing. et Ing.  
Tomčík, ředitel 
ROPID 
M. Fišer, MBA, 
předs. předst. 
OICT, a.s. 
 

4. 40853 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Operátor 
ICT, a.s. za rok 2020 a k určení auditora 
 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo  
OICT, a.s. 
dozorčí rada  
OICT, a.s. 
 

5. 36019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 472 ze 
dne 10.3.2015 a k přijetí nových Pravidel 
pro vyhotovování a přípravu materiálů 
pro jednání Rady HMP 
 
- stažen 21.6.21 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Lísal, MBA 

6. 40899 k pojmenování ulic na území hlavního 
města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Mgr. Štefaňák 

7. 40001 k záměru odboru informatické 
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Obnova technologické podpory 
a rozšíření systému pro detekci 
kybernetických hrozeb Fidelis Elevate“ a 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 0932 INI MHMP 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.35 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 39974 ke schválení Smluv o poskytování 

poradenské činnosti a k úpravě rozpočtu 
hl. m. Prahy v kap. 09 v roce 2021 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.40 Ing. Krch 
Mgr. Károly 
Ing. Žabka 

9. 39803 k návrhu na rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Migrace internetového portálu hl. m. 
Prahy praha.eu“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.45 Ing. Krch 

10. 39561 k záměru odboru informatických aplikací 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Zajištění rozvoje programového 
vybavení spisové služby e-Spis pro HMP“ 
a k úpravě celkových nákladů akce 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.50 Ing. Krch 

11. 38265 k záměru odboru informatických aplikací 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Centrální systém pro správu životního 
cyklu kvalifikovaných certifikátů a 
kvalifikovaných prostředků dle nařízení 
eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy 
 
- stažen 14.6.21 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.55 Ing. Krch 

12. 40450 k navazujícím akcím spjatých s projektem 
koncertního sálu hl. m. Prahy - Vltavská 
filharmonie 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
radní Chabr 
 

11.00 Mgr. Boháč,  
ředitel IPR  
HMP 

13. 40778 
 

VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 
závěrky a rozdělení zisku obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.05 Ing. Válek, MBA,  
předs. předst.  
PVS, a.s. 
Ing. Hejma,  
předs. dozorčí 
rady PVS, a.s. 
 

14. 40394 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 
realizaci veřejné zakázky "Dodávky 
služebních funkčních mikin pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.10 Ing. Šuster, ředitel  
MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 40378 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci  veřejné zakázky a navýšení 
celkových investičních nákladů - stavba č. 
44528 Modernizace základny letecké 
záchranné služby 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.15 Ing. Freimann 

16. 40528 k ustanovení Řídicího výboru 
Implementačního plánu Strategie 
adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
na roky 2020 – 2024 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.20 RNDr. Kyjovský 

17. 39930 k podání žádosti hl. m. Prahy o podporu z 
dotačního programu ELENA 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.25 RNDr. Kyjovský 

18. 39625 k návrhu na poskytnutí individuální 
účelové neinvestiční dotace SH ČMS - 
Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v 
roce 2021 z rozpočtu kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.30 JUDr.  
Štalmachová 

19. 40852 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Výstaviště 
Praha, a.s. za rok 2020 
 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.35 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo 
Výstaviště Praha, 
a.s. 
dozorčí rada 
Výstaviště Praha, 
a.s. 
 

20. 40597 
 
 
 

k uzavření Dohody o narovnání 
dosavadních sporných vztahů mezi 
Výstavištěm Praha, a.s. a Agenturou 
Orfeus s.r.o. ve věci autorských práv v 
souvislosti s užitím díla Křižíkovy 
fontány 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.40 Ing. Rak 

21. 40882 
 

VH 

k účetní závěrce a konsolidované účetní 
závěrce společnosti Pražská plynárenská 
Holding a.s. za rok 2020 
 
 
 
- elektronicky 

radní Chabr 11.45 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo 
Pražská 
plynárenská 
Holding, a.s. 
dozorčí rada  
Pražská 
plynárenská 
Holding, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 40950 

 
VH 

 
 

k účetní závěrce společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. za rok 2020 
 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.50 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo 
TCP, a.s. 
dozorčí rada TCP, 
a.s. 
 

23. 40659 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za rok 2020 
 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.55 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo 
Obecní dům, a.s. 
dozorčí rada  
Obecní dům, a.s. 
 

24. 40902 
 

VH 
 

k účetní závěrce společnosti Prague City 
Tourism a.s. za rok 2020 
 

radní Třeštíková 12.00 Ing. Paneš, Ph.D. 
představenstvo 
Prague City  
Tourism, a.s. 
dozorčí rada 
Prague City  
Tourism, a.s. 
 

25. 40789 k návrhu na poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2021 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.05 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

26. 40796 ke změně počtu systemizovaných míst 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

ředitel MHMP 12.10 Ing. Dederová 

27. 40885 ke změně počtu systemizovaných míst 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

ředitel MHMP 12.15 Ing. Dederová 

28. 41001 
 
 
 

k revokaci usnesení č. 976 ze dne 3. 5 
2021, kterým byla schválena Pravidla pro 
výběrová řízení na vedoucí funkce v 
příspěvkových organizacích zřízených 
hlavním městem Prahou 
 
 
 

ředitel MHMP 12.20 Ing. Dederová 

29. 40863 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Oprava fasád, pochozích ploch dvora a 
renovace oken NÚB" 
 
 
 

ředitel MHMP 12.25 Ing. Pekárková 

30.  Podání  12.30  
31.  Operativní rozhodování Rady HMP    
32.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 40798 ke schválení Výroční zprávy o 

implementaci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR za rok 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 40623 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr s názvem „Manipulační 
a skladová plocha s překládací stanicí bio 
odpadu“ na části pozemku parc. č. 442/2 
v k. ú. Štěrboholy, v termínu do 
31.12.2022 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

3. 40786 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr s názvem „Studie 
přístavby Hotel Absolutum Boutique“, na 
pozemcích parc. č. 338, 348/6 a 348/7 v 
k.ú. Holešovice, Praha 7 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

4. 40742 k návrhu OCP MHMP rozhodnout o 
žádosti žadatele, Společnosti GASPARD, 
z.s., IČO: 69347271, pořadateli festivalu 
Letní Letná, o prominutí nájemného 
plynoucího z Přílohy č. 1 k usnesení 
RHMP č. 277 ze dne 9.2.2016 - Pravidel 
pro povolování výjimek ze zákazu 
pořádat akce v zeleni celopražského 
významu 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 40690 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, s Městskou částí Praha 13, 
na dobu určitou 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 40929 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 37173 k návrhu na bezúplatné nabytí zárubní zdi 
v k.ú. Žižkov a 14 ks stožárů veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Žižkov a k.ú. Nové Město z vlastnictví 
Správa železnic, státní organizace do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

8. 40170 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k 
nájemní smlouvě č. 2/20/1901/296 se 
společností ATIRA s.r.o. na pronájem 
části komunikace Bílkova za účelem 
umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 40705 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům parc.č. 3098/1 a 
parc. č. 3098/2 zapsaných na LV č. 2739 
v katastrálním území Smíchov, za účelem 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
spočívající v právu vstupu a vjezdu k 
západní části jižního portálu Strahovského 
automobilového tunelu 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

10. 40922 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

11. 40639 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určené na Program 
ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 40945 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
mimořádné odměny pro sociální 
pracovníky na obecních úřadech v 
souvislosti s COVID-19 určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 40953 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 12 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 40721 k návrhu na odpis pohledávky hl. m. 
Prahy 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

15. 39531 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

16. 40710 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 

radní Chabr   

17. 40794 k návrhu na uzavření dohod o uznání 
dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou 
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s 
nájemci nebytových prostor ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 40906 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
částečně umístěné na pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Břevnov, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

19. 40828 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů 
veřejného osvětlení a kabelového vedení 
v k. ú. Hodkovičky z vlastnictví 
Společenství vlastníků domu Šífařská 
575, Praha 4 - Hodkovičky do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

20. 40302 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazné 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 6, Praha 10 a 
Praha 17 (pozemky v k.ú. Střešovice, 
Vokovice, Záběhlice a Řepy) 
 

radní Chabr   

21. 40131 k návrhu na schválení použití rezervního 
fondu příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Městská poliklinika Praha, k 
návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace 
Městská poliklinika Praha v souvislosti se 
zvýšenými náklady spojenými s 
onemocněním COVID-19 a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

radní Johnová   

22. 40225 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování osobních nákladů v projektu 
"Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb v krajské síti sociálních služeb na 
území hl.m. Prahy na roky 2019-2022" a 
projektu "Transformace systému péče o 
Pražany, kteří potřebují intenzivní 
podporu a byli umisťováni do zařízení 
mimo HMP, včetně posílení kapacit péče 
v hl.m. Praze" 
 

radní Johnová   

23. 40634 k návrhu na poskytnutí investičního 
příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy na investiční akci č. 0000000 
s názvem "Odběrové/infuzní křeslo" 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Městská poliklinika Praha a zavedení 
nové investiční akce do centrálního 
číselníku včetně stanovení celkových 
nákladů akce 
 

radní Johnová   

24. 40988 
 
 

k návrhu na podání žádosti o poskytnutí 
dotace v rámci programu "Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016-2024" 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 40865 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2021 v kap. 0416 
 

radní Šimral   

26. 40925 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 
rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.5. 2021" 
 

radní Šimral   

27. 40352 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

28. 40723 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

29. 40911 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

30. 40557 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Jahodovka - 
Vyšší odborná škola sociálně právní a 
příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 10 - Dům UM 
 

radní Šimral   

31. 40412 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport v roce 2021 (výročí škol) 
 

radní Šimral   

32. 40465 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 06 a kap. 09 
 

radní Třeštíková   

33. 40694 k návrhu na zavedení investičních akcí 
kap. 0662 - KUC MHMP a 
příspěvkových organizací do centrálního 
číselníku akcí v roce 2021 
 

radní Třeštíková   

34. 40707 k návrhu na odejmutí správy movitého 
majetku objektů "pražské věže" ze správy 
příspěvkové organizace Muzeum hl. m. 
Prahy 
 

radní Třeštíková   

35. 40893 k návrhu na snížení nájemného v bytech 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

36. 40894 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

37. 40683 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů odboru SLU MHMP 
realizovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu v roce 2021 
 

ředitel MHMP   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 40716 k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 

09 v roce 2021 
 

ředitel MHMP   

39. 40808 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl. m. Prahy 
 

ředitel MHMP   

40. 40952 k návrhu na uzavření Dohod o ukončení 
smluv o výpůjčce prostor č. 
VYP/01/01/001972/2021 a č. 
VYP/01/01/001973/2021 ze dne 14. 5. 
2021 a č. VYP/18/04/000150/2021 ze dne 
10. 3. 2021 s Medical service Davepo 
s.r.o. a č. VYP/18/04/000148/2021 a č. 
VYP/18/04/000149/2021 ze dne 10. 3. 
2021 s PRONATAL s.r.o. 
 

ředitel MHMP   

41. 40978 k návrhu na ukončení smlouvy o 
spolupráci č. INO/18/04/000145/2021 a 
smlouvy o spolupráci č. 
INO/18/04/000146/2021 v souvislosti s 
testováním zaměstnanců hlavního města 
Prahy na přítomnost onemocnění COVID-
19 
 

ředitel MHMP   

42. 40957 k aktualizaci působnosti členů Rady 
hlavního města Prahy 
 

ředitel MHMP   

43. 40883 
 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu v odboru SLU 
MHMP realizovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2021 
 

ředitel MHMP   

44. 40949 
 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů v odboru SLU 
MHMP realizovaných v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu v 
roce 2021 
 

ředitel MHMP   

45. 40755 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
5.5.2021 do 11.5.2021 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

46. 40835 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
12.5.2021 do 18.5.2021 
 

Ing. 
Ondráčková 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

40211 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 
a.s. za 1.čtvrtletí roku 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

40615 informace o aktuálním ratingovém hodnocení hl.m.Prahy agenturou Moody´s - 
květen 2021 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

40892 Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním 
městem Prahou za rok 2020 
 

radní Johnová 
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