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 P R O G R A M  
40. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 11. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 14. 11. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45781 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

podpory serverové výpočetní kapacity HP 

Synergy pro potřebu Městské policie hl. 

m. Prahy" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

3.  45782 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

podpory pro úložné a zálohovací 

technologie IBM" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

4.  45783 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Nákup 

firewallů včetně šestileté licenční podpory 

pro potřebu Městské policie hl. m. Prahy" 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

5.  46149 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 

užitkového vozidla zajišťujícího přepravu 

osob pod vlivem návykových látek" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

6.  45898 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení a k 

návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku 

„Dodávka, implementace a podpora 

technologie DC interconnect“ 

 

- stažen 31.10.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Mgr. Károly 

7.  45961 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Služby podpory, údržby a rozvoje 

programového vybavení IS Finanční 

podpory" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  46031 ke schválení objednávky "Transformace 

systému elektronické úřední desky 

MHMP na VIS" na základě vertikální 

spolupráce ve smyslu § 11 zákona o 

zadávání veřejných zakázek 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40 Mgr. Károly 

9.  45913 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění rozvoje programového 

vybavení spisové služby e-Spis a jejích 

modulů včetně metodiky a školení pro 

HMP" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.45 Mgr. Károly 

10.  45994 k projektovému záměru "Rekonstrukce 

areálu Bouchalka (depozitáře)" 

financovanému z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021-

2027 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Třeštíková 

10.50 Ing. Andrle 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

11.  45687 ke zrušení zadávacího řízení na realizaci 

veřejné zakázky „Stavba č. 42700 

Revitalizace Malostranského náměstí; 

stavební práce“ 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  46299 k ručitelským prohlášením vystaveným v 

souladu se Smlouvou o spolupráci s 

Konsorciem Rohan, s.r.o. 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.00  

13.  45404 ke schválení studií revitalizace a 

protipovodňové ochrany Trojské kotliny a 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů příspěvkové organizace IPR Praha 

na úhradu investiční akce 44453 - 

Celková přestavba Císařského ostrova - 

etapa 005 - revitalizace a protipovodňová 

ochrana na rok 2022 

 

- stažen 31.10.22 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.05 Ing. arch. Foglar 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

14.  46020 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, 

modernizace a rozvoje 

vodohospodářského majetku 

zajišťovaných Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. v roce 

2023 - 1. návrh 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.10 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  45527 záměr využití reklamních ploch 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

představenstva 

THMP, a.s. 

 

16.  45199 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
 

 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17.  45804 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice, 

etapa 0001 a 0002; zhotovitel" 
 

radní Johnová 11.25 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Mezková, 

MPA 

Mgr. Benda, řed., 

Domov pro 

seniory Nová 

slunečnice 

 

18.   Podání  11.30  

19.   Operativní rozhodování Rady HMP    

20.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45115 k návrhu na úpravu rozpočtu kap.0782 a 

kap. 0924 v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45788 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022  v kap. 1016 a 

navýšení neinvestičního příspěvku na 

provoz příspěvkové organizace Správa 

služeb hl. m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

3.  46151 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 03 - Doprava a v kap. 09 

- Vnitřní správa v roce 2022 v souvislosti 

s realizací projektu autonomní mobility v 

hl.m. Praze 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

4.  46297 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hl. m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5.  45954 k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 

a úpravu rozpočtu kapitálových výdajů 

minulých let INV MHMP v kapitole 02 - 

Městská infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  46233 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy a na úpravu celkových 

nákladů investičních akcí v kapitole 02 - 

Městská infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

7.  46133 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP investičních akcí v 

roce 2022 v kap. 02 a kap. 03 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8.  46127 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 

zajišťovanou autobusovými dopravci PID 

ve 3. čtvrtletí 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

9.  46280 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 

Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10.  46055 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním z Operačního 

programu potravinové a materiální 

pomoci a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP a PO 

HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  46057 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 

  

12.  46100 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

udělením ceny Knihovna roku určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní 

Chabry 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13.  46148 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  46192 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu z Ministerstva pro 

místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, 

Praha 3 a Praha 14 na úhradu nákladů za 

sociální pohřby a poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  46237 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 

  

16.  46238 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

určený pro MČ HMP v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Zaměstnanost a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 12 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  46241 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

transfery poskytnuté 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 investiční a neinvestiční dotace 

MČ Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  46242 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

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 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19.  46243 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 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 5 a Praha 

18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  46245 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 

projektů z Operačního programu Jan 

Amos Komenský určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ Praha 5 a Praha – Libuš 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21.  46246 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 

projektů z Operačního programu Jan 

Amos Komenský určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  46256 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer 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 11 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23.  46257 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

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 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24.  46262 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 

projektů z Operačního programu Jan 

Amos Komenský určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25.  45874 k návrhu na změnu charakteru části 

investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 

Újezd v roce 2022 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

26.  46130 k návrhu na změnu charakteru části 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. 

Prahy na rok 2022 a k úpravě rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27.  46143 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha-

Koloděje k podání žádosti o dotaci z 

Národního programu Životní prostředí v 

rámci programu Udržitelná městská 

doprava a mobilita 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28.  45327 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy  

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

29.  45382 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

30.  45406 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

31.  45407 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

32.  45408 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

33.  45586 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

34.  44949 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 věci z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 10 (pozemek v k.ú. Strašnice) 

 

radní Chabr   

35.  46097 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

36.  45905 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Domov se 

zvláštním režimem Terezín 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

37.  46203 k revokaci usnesení Rady HMP č.2125 ze 

dne 29.8.2022 k návrhu na poskytnutí 

dotací hlavního města Prahy na základě 

Programu Financování center duševního 

zdraví a multidisciplinárních týmů pro 

cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s 

problematikou závislosti a lidí s 

nařízeným ochranným léčením pro rok 

2022 

 

radní Johnová   

38.  46264 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a 

KROUPAHELÁN advokátní kancelář, 

s.r.o. 

 

radní Šimral   

39.  41050 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s realizací projektu Prague 

Smart Accelerator z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

radní Šimral   

40.  45987 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotace MŠMT - Šablony II 

 

radní Šimral   

41.  46098 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30. 

9. 2022" 

 

radní Šimral   

42.  46102 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT - Šablony II 

 

radní Šimral   

43.  46110 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 

2022 

 

radní Šimral   

44.  46114 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem je 

hlavní město Praha 

 

radní Šimral   

45.  46208 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

46.  46214 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu z 

MŠMT určené na úhradu nezbytných 

prokazatelných nákladů spojených s 

konáním závěrečných zkoušek podle § 

113c školského zákona 

 

radní Šimral   

47.  46220 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s 6. úpravou rozpočtu v roce 

2022 zaslanou z MŠMT určenou pro 

regionální školství ve správě územních 

samosprávných celků 

 

radní Šimral   

48.  46288 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

určené na financování Výzvy "Adaptační 

skupiny pro děti cizince migrující z 

Ukrajiny září - prosinec 2022" 

 

radní Šimral   

49.  45950 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 

příspěvkové organizaci hl.m. Prahy 

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 

1 s přijetím finančního daru od 

společnosti UNICORN na nákup 

hudebního nástroje, který bude přijat do 

majetku jmenované příspěvkové 

organizace 

 

radní Šimral   

50.  45986 k návrhu na povolení výjimky z 

nejnižšího stanoveného počtu žáků ve 

třídě základní školy v příspěvkové 

organizaci zřizované hl. m. Prahou 

Základní škola a Střední škola Karla 

Herforta, Praha 1, Josefská 4 

 

radní Šimral   

51.  46017 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Jana 

Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 

1/1000 B, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

52.  46073 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Soukromá 

střední odborná škola a Soukromé střední 

odborné učiliště BEAN, s.r.o., se sídlem 

Českobrodská 362/32a, Praha 9, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   
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53.  46136 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby První 

soukromá hotelová škola a gymnázium, 

spol. s r.o., se sídlem Svídnická 506/1, 

Praha 8, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

54.  46153 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 

školu Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 

 

radní Šimral   

55.  46163 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 

 

radní Šimral   

56.  46103 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - vnitřní 

správa a v kap. 10 - pokladní správa 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46282 ke společnosti Pražská plynárenská, a.s. a kauze odpočtu daně z přidané hodnoty a 

souvisejícího sporu s finančním úřadem 

 

radní Chabr 

 


