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 P R O G R A M  
13. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 4. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 21. 3. 2022 

- zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 28. 3. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42734 k návrhu na znovu osazení pamětních 

desek na objekt Staroměstské radnice a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Stránský 

3.  43364 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru pro Tělocvičnou 

jednotu SOKOL Bratislava I Vinohrady a 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Hoskovec 

4.  43005 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace 

Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v 

roce 2022 v kap. 01 Rozvoj obce 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.20 

 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

5.  42362 k záměru realizace veřejné zakázky s 

názvem "Park Maniny a Koncepce 

Rohanského a Libeňského ostrova“ 

 

 

- stažen 21.3.22 

- přerušen 28.3.22 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.25 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

6.  43340 k dalšímu postupu koordinace a rozvoje 

lokality Praha 8 – Palmovka 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Chabr 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.30 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

7.  43221 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky s 

názvem „Odvodnění Nebozízku a oprava 

havarijního stavu štoly č. X“ 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  43500 k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací městským částem na 

činnost jednotek sborů dobrovolných 

hasičů pro rok 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 

 

 

JUDr. 

Štalmachová 

9.  43286 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

44574 Kaštanka; zhotovitel" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Kalina, MBA 

10.  43437 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti 

přístupnosti a odstraňování bariér na 

území hl.m. Prahy na rok 2022 a návrhu 

na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 

 

 

Ing. Šíma 

11.  43586 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; 

dočasný správce stavby“ 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  43625 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru pro Junák – český 

skaut, Skautský institut, z. s. a k návrhu 

na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.00 Ing. Paneš, Ph.D. 

13.  42243 

 

 

 

k návrhu na uzavření rámcové smlouvy o 

dílo na stavební práce a související 

činnosti a zavedení nové investiční akce 

„Rek. nemovitostí ve vlastnictví HMP“ do 

centrálního číselníku akcí včetně 

stanovení celkových nákladů investiční 

akce 
 

 

 

radní Chabr 11.05 T. Jílek, předs. 

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. THMP, 

a.s. 

14.  42780 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemků hlavního města Prahy 

pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro Skanska Zeta Project 

Company, s.r.o. 

 

- stažen 28.3.22 

 

radní Chabr 11.10 Mgr. Dytrychová 

15.  43487 k projektu "Rodiny a děti sociálně 

vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením a institucionalizací" 
 

 
 

radní Johnová 11.15 Ing. Mezková, 

MPA 

 



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  43501 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Program podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2022 - Doplňková síť - II. 
 

 
 

radní Johnová 11.20 Ing. Mezková, 

MPA 

 

17.  43691 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci MRIYA 

UA z.s. a úpravu rozpočtu kap. 0582 a 

kap. 1016 v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.25 Ing. Mezková, 

MPA 

18.  43765 

 

 

 

k postupu HMP ve správním řízení 

vedeném Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-

S0517/2018/VS ve věci OZV 18/2011, 

OZV 10/2013 a OZV 10/2015 
 
 

 

radní Kordová 

Marvanová 

11.30 JUDr. Thuriová 

19.  42649 k uzavření dohody o narovnání mezi 

hlavním městem Prahou a společností F - 

MARK, s.r.o. vztahující se ke Smlouvě o 

zajištění pilotního provozu stánku hl. m. 

Prahy pro podporu podnikání a inovací č. 

DIL/53/03/001765/2020 ze dne 8. září 

2020 a narovnání sporných práv a 

povinností mezi stranami 
 
 

 

radní Šimral 11.35 Ing. Kubešová 

20.  43425 k návrhu na prodloužení lhůty pro 

navrácení poskytnutých návratných 

finančních výpomocí příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem 

Prahou - Střední školy - Centrum odborné 

přípravy technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 
 
 

 

radní Šimral 11.40 

 

 

 

Mgr. Němcová 

21.  42778 k návrhu změny smluvního zajištění 

realizace projektu nové pražské turistické 

karty Prague Visitor Pass 
 

 

 

radní Třeštíková 11.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

zástupce AK Kříž 

a partneři  

 

22.  42553 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

provádění veřejně prospěšných činností 

mezi hlavním městem Prahou a Kreativní 

Prahou, z.ú. 
 

 
 

radní Třeštíková 11.50 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Ing. Peřinka, 

ředitel Kreativní 

Praha, a.s. 

 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23.  43459 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy na základě Programu 

podpory cestovního ruchu pro rok 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 11.55 

 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

24.  42861 k záměru odboru RED MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Výběr 

externího poradce k zavedení ČSN ISO 

37001 v podmínkách Magistrátu hl. m. 

Prahy“ 
 
 

 

ředitel MHMP 12.00 Mgr. Dufková 

25.   Podání  12.05  

26.   Operativní rozhodování Rady HMP    

27.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43750 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43395 k předložení žádosti o podporu na projekt 

„Řízení ITI PMO IV“ 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43397 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

na části pozemku ve vlastnictví hl.m. 

Prahy, svěřeného do správy OCP MHMP, 

uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako 

půjčitelem a společností Letenská kulturní 

s.r.o., IČO: 03975673, jako vypůjčitelem, 

za účelem umístění sanitárního kontejneru 

a audiovizuální techniky, a to na dobu 

určitou, do 13. 10. 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43547 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

z hlavní činnosti příspěvkové organizace 

Botanická zahrada hl. m. Prahy v 

působnosti odboru OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5.  43539 k revokaci usnesení Rady HMP č.2189 ze 

dne 6.9.2021 k návrhu na uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v právu umístění, 

provozování a užívání „napájecího kabelu 

pro silniční meteorologickou stanici AMS 

16 Kamýcká“ ve prospěch hlavního města 

Prahy k tíži pozemku parc. č. 6/4 v 

katastrálním území Suchdol, obec Praha 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  43546 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů na rok 2022 pro odbory MHMP 

INV a MHMP ODO SK k zajištění 

operativní správy parků Marie Terezie a 

Maxe van der Stoela a travnatých ploch v 

Troji a Holešovicích a u ul. Milady 

Horákové na Letné a Prašném mostě, 

které byly realizovány v rámci výstavby 

tunelového komplexu Blanka 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  43634 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK (akce: Snížení 

energetické náročnosti Strahovského a 

Zlíchovského tunelu, v rámci OP Praha - 

pól růstu) 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 

  

8.  43665 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků MHMP ODO-SK 

(akce: Validační informační systém 

dopravně - technických informací 

(VALIDO), v rámci OP Praha - pól růstu) 

v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do 

roku 2022 a úpravu plánu realizace správy 

a údržby komunikací zajišťovaný 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43685 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků MHMP ODO-SK 

(v rámci OP Praha - pól růstu a OP 

Zaměstnanost) v kapitole 03 Doprava z 

roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu 

realizace správy a údržby komunikací 

zajišťovaný Technickou správou 

komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  43493 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva práce 

a sociálních věcí v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  43518 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 služby péče o 

dítě v dětské skupině a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

HMP a PO HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  43698 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 

transfery z Úřadu práce České republiky 

na výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 13 a 19 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  42968 k návrhu na uzavření Nájemní smlouvy č. 

NAN/35/04/011965/2021 

 

radní Chabr   

14.  43311 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

15.  43400 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

16.  43467 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce a návrh na 

schválení výpovědi z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

17.  43530 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

18.  43021 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 

pozemku ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

19.  43443 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če, stojící částečně na 

pozemku ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

20.  43480 k návrhu směny pozemků parc. č. 1893 a 

1895/1 v k.ú. Hostivař, obec Praha, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. 

č. 2345 v k.ú. Hostivař, obec Praha, ve 

vlastnictví fyzických osob a zřízení 

služebnosti 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  39073 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č.  178 v k. ú. Libeň a zřízení 

bezúplatné služebnosti 

 

radní Chabr   

22.  40374 K návrhu na úplatný převod staveb bez 

č.p./č.evid. umístěných na pozemcích 

parc. č. 5/6 a 5/7, vše v k.ú. Hrdlořezy, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

23.  43128 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 2177/4 v k.ú. Střešovice z 

vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 

fyzických osob 

 

radní Chabr   

24.  43376 k návrhu na schválení úplatného převodu 

částí pozemku parc. č. 1798/361 k.ú. 

Hlubočepy 

 

radní Chabr   

25.  43542 k žádosti městské části Praha 22 o souhlas 

s úplatným nabytím pozemku v k.ú. Hájek  

u Uhříněvsi z vlastnictví ČR, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Státní 

statek Jeneč, státní podnit v likvidaci, do 

vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy 

městské části Praha 22, předložené podle 

§ 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 12/2004  Sb. 

hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

26.  43377 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 3168/100, o výměře 493 m2, v 

k.ú. Zbraslav, obec Praha, z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 

00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

27.  43000 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha - 

Šeberov (pozemky v k.ú. Šeberov) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

28.  43441 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha - 

Běchovice (stavby veřejného osvětlení v 

k.ú. Běchovice) 

 

radní Chabr   

29.  43596 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy pro rok 2022 v kap. 

0582 

 

radní Johnová   

30.  43606 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 0582 v souvislosti s 

vrácením nevyčerpaných prostředků od 

poskytovatelů sociálních služeb v rámci 

projektu "Podpora vybraných druhů 

sociálních služeb v krajské síti sociálních 

služeb na území hl. m. Prahy na roky 

2019 - 2022", 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" a projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací" 

 

radní Johnová   

31.  43613 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   

32.  43396 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků z MŠMT ze zdrojů Evropské 

unie - Next Generation EU na pořízení 

učebních pomůcek pro rozvoj 

informatického myšlení dětí a jejich 

digitálních kompetencí 

 

radní Šimral   

33.  43513 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v kap. 04 a úpravu rozpočtu na rok 

2022 pro příspěvkové organizace zřízené 

hl.m. Prahou, v působnosti odboru SML 

MHMP 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

34.  43640 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

35.  43600 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 04 - Školství, mládež a sport 

z roku 2021do roku 2022 

 

radní Šimral   

36.  43336 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola a 

Střední škola Karla Herforta, Praha 1, 

Josefská 4 

 

radní Šimral   

37.  43427 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 

 

radní Šimral   

38.  43558 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola při Fakultní Thomayerově 

nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 

 

radní Šimral   

39.  43638 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

40.  43646 k návrhu na pronájem bytů zvláštního 

určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  43651 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

42.  43706 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  43714 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

16. 3. 2022 do 22. 3. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43645 Informace pro Radu hlavního města Prahy o veřejných zakázkách s 

předpokládanou hodnotou vyšší než 20 000 000 Kč, jejichž plnění bylo ukončeno v 

roce 2021 

 

ředitel MHMP 

 


