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 P R O G R A M  
21. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 5. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 11. 5. 2020  
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 36675 k pojmenování ulic a náměstí na území 

hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 35849 
 
 
 

k předložení dílčího příkazu a objednávky 
za účelem zajištění dočasné správy a 
údržby chytrých laviček a k dalšímu 
pokračování projektu Chytré lavičky 
 
 
 

primátor hl. m. 
Prahy  
 

10.15 Ing. Vorlíček  

4. 35675 ke společným doporučením pracovní 
skupiny k dalšímu postupu ve věci 
komunikace Nová Komořanská 
 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.20 Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

5. 36687 
 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 
stávajících členů dozorčí rady společnosti 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Válek,  
MBA., předseda  
předst. PVS, a.s. 
Ing. Hejma,  
předseda dozorčí  
rady PVS, a.s. 
 

6. 36623 
 

VH 

ke změně člena dozorčí rady a ke 
schválení smluv o výkonu funkce 
stávajících členů dozorčí rady společnosti 
Pražské služby, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 JUDr. Roman,  
předseda předst.  
Pražské služby,  
a.s. 

7. 36682 
 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 
stávajících členů dozorčí rady společnosti 
Kolektory Praha, a.s. 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 Ing. Švec, 
předseda předst.  
Kolektory Praha,  
a.s. 
Ing. Hejma,  
předseda dozorčí  
rady Kolektory  
Praha, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 36164 

 
VH 

k volbě člena dozorčí rady a schválení 
smlouvy o výkonu funkce společnosti 
Technická správa komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.40  

9. 36688 
 

VH  
 
 
 

ke schválení smluv o výkonu funkce 
stávajících členů dozorčí rady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.45 Mgr. Sinčák, 
MBA 
předseda předst.  
Technická správa  
komunikací hl. m.  
Prahy, a.s.  
 

10. 36681 
 

VH  
 
 
 

k volbě člena dozorčí rady a ke schválení 
smluv o výkonu funkce stávajících členů 
dozorčí rady společnosti Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.50 Ing. Witowski, 
předseda  
předst. DP Praha, 
a.s.  
 
 

11. 35812 k návrhu dodatku č. 50 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Válek,  
MBA, předseda  
předst. PVS, a.s. 
Mgr. Velík,  
místopředseda  
předst. PVS, a.s. 

12. 36232 k návrhu dodatku č. 51 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.00 Ing. Válek,  
MBA, předseda  
předst. PVS, a.s. 
Mgr. Velík,  
místopředseda  
předst. PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 36154 k návrhu na zajištění postupu ve věci 

uznání neplatnosti nájemní smlouvy č. 
NAP/58/02/002747/2003 ze dne 5.6.2003, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2007 a 
dodatku č. 2 ze dne 26.5.2017, o nájmu 
části pozemku parc. č. 1401/1 k.ú. 
Vysočany, uzavřené mezi Hl. m. Prahou a 
Stavebním bytovým družstvem Praha, 
IČO: 00034592, se sídlem Střelničná 
1861/8a, 182 00 Praha 8 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

14. 36308 
 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 
 
 

radní Chabr 
 

11.10 Ing. Rak  

15. 36658 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Městské nemocnice následné péče 
a na poskytnutí příspěvku z rozpočtu hl. 
m. Prahy na čtyři investiční akce 
"0000000" s názvy "Pořízení vozidla k 
přepravě materiálu", "Pořízení nových 
serverů a síťových prostředků", 
"Vybudování nové kotelny" a 
"Vybudování nové bojlerovny" 
příspěvkové organizaci hl. m. Prahy 
Městské nemocnice následné péče 
 
- stažen 11.5.20 
 

radní Johnová 11.15 Mgr. Ježek 

16. 34622 k návrhu na jmenování člena správní rady 
a návrhu soudu na jmenování člena 
správní rady a člena dozorčí rady Olivovy 
dětské léčebny, o.p.s. zastupujících hl. m. 
Prahu 
 
 
 

radní Johnová 11.20 Mgr. Ježek 

17. 36249 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení dodavatele PKbau s.r.o. a 
výběru dodavatele ORDYS s.r.o. na 
veřejnou zakázku "SŠUaŘ, P5 - rek. části 
objektu Miramare" v objektu Střední 
školy umělecké a řemeslné, Praha 5, 
Nový Zlíchov 1063/1, odloučeném 
pracovišti na adrese Praha 10, Na Výsluní 
6 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

 
 



 4 

                     
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 36589 k návrhu na vyhlášení druhého kola 

Programu celoměstské podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2020, Opatření č. 5 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19. 36581 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Praze 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.35 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
T. Řehák, ředitel  
Městské knihovny  
v Praze 

20. 36457 
 
 

 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 
  

11.40 MgA. Sulženko  

21. 36701 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha 3 a Městské části Praha 10 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.45 Ing. Tunkl 

22.  Podání  11.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 36708 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 36470 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 36618 k revokaci usnesení Rady HMP č.1708 ze 
dne 26.8.2019 k záměru prezentace 
Hlavního města Prahy na mezinárodních 
odborných veletrzích v roce 2020 a k 
návrhu dodatku č. 1 k Dohodě o směně 
ploch v rámci veletrhu MIPIM2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 36631 

 
 
  

k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investičních akcí v roce 2020 v kap. 02 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

5. 36845 
 
 
 
 

k návrhu OCP MHMP na využití 
finančních prostředků z rezervního fondu 
příspěvkové organizace Zoo Praha na 
navýšení jejího fondu investic 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

6. 36527 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti k 
pozemkům parc.č. 223/1 v katastrálním 
území Malá Chuchle a parc. č. 1210 v 
katastrálním území Velká Chuchle za 
účelem budoucího zřízení služebnosti 
ohledně umístění a provozování výústního 
objektu vč. vedení dešťové kanalizace v 
rámci stavby „Strakonická - rozšíření, č. 
akce 999170, Praha 5“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

7. 36805 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 480 ze dne 16.3.2020 k návrhu na 
schválení dokumentu "Prostupnost a 
kultivace veřejného prostoru na Královské 
cestě a Hradebním korzu" 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
radní Chabr 

  

8. 36635 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Šeberov s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního 
prostředí v rámci výzvy 9/2019 
Národního programu Životní prostředí - 
výsadba stromů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 36668 k návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku na výkon pěstounské péče od 
MČ Praha 14 Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 36596 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha – 
Kolovraty 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 36598 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 36599 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 8 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 36637 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v rámci programu Příspěvek 
zoologickým zahradám 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 36655 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
výkon sociální práce určené pro MČ HMP 
a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 36656 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
vlády České republiky na podporu terénní 
sociální práce určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 36657 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha - Dolní Měcholupy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 36660 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
aktivní politiku zaměstnanosti určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 36661 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 17 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 36669 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 36670 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a nelékařů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 36503 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice, obec Praha 
 

radní Chabr   

22. 36493 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné částečně na pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. Veleslavín, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

23. 36490 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke spoluvlastnickému podílu na stavbě 
bez čp/če, umístěné na pozemku ve 
spoluvlastnictví hlavního města Prahy v 
katastrálním území Podolí, obec Praha 
 

radní Chabr   

24. 36552 k návrhu na nevyužití zákonného 
překupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k.ú. Sedlec, obec Praha 
 

radní Chabr   

25. 35603 k návrhu na schválení uzavření nájemní 
smlouvv, dodatků k nájemním smlouvám 
a uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

26. 36601 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 455/109 v k.ú. Krč 
 

radní Chabr   

27. 35293 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Letňany z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. a 
pozemku v k.ú. Letňany z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP Kamýk 
s.r.o., vše do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

28. 36577 k návrhu na přijetí daru zdravotnického 
materiálu od společnosti CTE 
International Co., Limited 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 36613 k návrhu na udělení souhlasu s 

prodloužením přerušení řízení 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ve věci žádosti o změnu 
zápisu příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U 
Dělnického cvičiště 1/1100 B, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

30. 36578 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice, se sídlem 
Vokovická 32/3, Praha 6 
 

radní Šimral   

31. 36611 k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP 
 

radní Šimral   

32. 36560 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - jednoletého grantu s 
příjemcem dotace AC Sparta Praha - 
florbal, z.s. 
 

radní Šimral   

33. 36536 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady 
nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Zábranský   

34. 36586 k návrhu na schválení pronájmu bytů  
hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský   

35. 36502 k návrhu na přijetí daru zdravotnického 
materiálu od Nadace PPF 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

36. 36857 k návrhu na rozpracování usnesení 17. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
21. 5. 2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

37. 36674 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.4.2020 do 5.5.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36717 zpráva představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 
31.03.2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

 


	 P R O G R A M 

