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 P R O G R A M  
20. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 5. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 17. 5. 2021 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 39927 Dohoda o narovnání za odborné 

konzultační služby spojené s projektem 
Koncertní sál hl. m. Prahy – Vltavská  
filharmonie 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.10 
 

Ing. Žabka 

3. 39831 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele v rámci veřejné 
zakázky pro "Stavbu č. 44151 TV 
Rekonstrukce stoky D, stavební práce" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.15 Ing. Freimann 

4. 39696 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské 
části hl. m. Prahy a jednotky sborů 
dobrovolných hasičů městským částem hl. 
m. Prahy v roce 2021 z kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.20 JUDr. 
Štalmachová 

5. 40362 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2021 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6. 40391 
 
 
 

k návrhu na aktualizaci koncepčního 
dokumentu „Strategie rozvoje 
tramvajových tratí v Praze do roku 2030“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.30 Ing. Witowski,  
předs. předst. DP 
HMP, a.s. 

7. 39935 
 
 
 

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2020 - závěrečný účet 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek  
 

10.35 Ing. Paneš, Ph.D. 
JUDr. Thuriová 
Ing. Melkesová 
Ing. Rak 
Ing. Freimann 

8. 40680 
 
 
 

ke Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření hlavního města Prahy za 
období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 
2020 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek  
 

10.40 Ing. Paneš, Ph.D. 
Mgr. Dytrychová 
Ing. Rak 
Ing. Melkesová 
Ing. Huňa, 
zástupce NEXIA  
AP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 39569 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
k návrhu výpovědi z nájemní smlouvy a 
vyjádření nezájmů na dalším trvání 
nájemních smluv 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10. 40026 k návrhu na uzavření smluv o zajištění 
správy a obchodního využití majetku a o 
výkonu dalších činností se společností 
TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11. 38529 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „stavba č. 
42981 Rekonstrukce Duncan, zhotovitel" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.55 Ing. Freimann 

12. 38669 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 
provozu Podnikatelského a inovačního 
centra 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.00 Ing. Žabka 

13. 40474 
 
 
 
 

k návrhu Smlouvy o zajištění 
voucherového systému pro realizaci 
podpůrného programu v oblasti 
příjezdového turismu "V Praze jako 
doma", Smlouvy o realizaci projektu 
Turistická tramvaj a k úpravě rozpočtu 
kapitoly 06 pro rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr  
  

11.05 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 
Mgr. Cipro,  
předseda   
představ. Prague  
City Tourism a.s.  

14. 40376 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
investiční dotace městské části Praha 10  
v roce 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.10 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

15. 40464 k návrhu Smlouvy o realizaci projektu  
inovačního partnerství 
č.CZ.07.1.02/0.0./0.0.19_080 0002048 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.15 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

16. 40169 
 
 
 

k návrhu Programu podpory v oblasti 
kultury a umění pro jednoleté dotace v 
roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 
2023 - 2026 
 
 
 

radní Třeštíková 
 

11.20 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 40563 

 
 
 

k závěrečné zprávě a finančnímu 
vypořádání k ukončení činnosti 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 
 
 
 

radní Třeštíková 
 

11.25 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 
 
  

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. 40425 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavby s názvem „S - 146153, Kunratická 
spojka obnova kVN“ a „S - 146058, 
Posílení výkonu pro TR Písnice“ na 
pozemcích parc. č. 1131, 1153/3 v k.ú. 
Libuš, na pozemcích parc. č. 659/3, 
659/39, 659/50, 659/56, 659/63, 659/69, 
659/73, 659/74, 659/75, 659/77, 659/78, 
875/21, 875/25, 877/1, 877/2, 877/3, 
877/5, 879/4, 910/52, 910/58, 910/65, 
910/81, 910/82, 911/7, 911/33, 911/35, 
921/13, 921/15, 921/34, 922/40, 922/41, 
922/42, 922/46, 927/1, 927/6, 931/3, 
931/6 v k.ú. Písnice a na pozemcích parc. 
č. 2373/15, 2481/5, 2481/11, 2582/1 v 
k.ú. Kunratice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

2. 40509 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení dočasné stavby „Nohejbalový 
a tenisový areál TJ Pankrác na 
Reitknechtce, Praha 4“ na pozemcích 
parc. č. 2623/1, 2626/1, 2626/2, 2623/37 
v k.ú. Nusle, v termínu do 31.12.2022 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

 
 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 39923 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 1364, 1365, 1366, 1367 a 1368 v 
kat. ú. Ruzyně do vlastnictví hl. m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

4. 40203 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

5. 40491 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů odboru INV MHMP 
a neinvestičního příspěvku a investičního 
transferu příspěvkové organizaci Lesy 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

6. 40525 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

7. 39938 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 40261 k návrhu na odpis pohledávky hl. m. 
Prahy za společností W - LS, akciová 
společnost v likvidaci 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 40227 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2021 v souvislosti s 
vrácením návratné finanční výpomoci 
městskou částí Praha - Dolní Měcholupy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 40471 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2021 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 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 40502 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
2014+ na financování projektu Zajištění 
výkonu funkce ZS ITI Pražské 
metropolitní oblasti III. 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 40514 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v rámci programu Příspěvek 
zoologickým zahradám 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 40524 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určené sociálním službám příspěvkových 
organizací krajů a obcí, obcí a městských 
částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků 
obcí, na odměny zaměstnanců sociálních 
služeb v souvislosti s výkonem povolání v 
období epidemie koronaviru a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 40542 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 
neinvestičních příspěvků na výkon 
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 40578 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2021 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 dotací MČ Praha – Kolovraty 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 40595 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj na 
financování ubytovacích zařízení v 
souvislosti s pandemií COVID-19 určený 
pro Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 40601 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva financí na Krizové situace 
2021 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 39467 k návrhu na schválení uzavření nájemní 
smlouvy 
 

radní Chabr   

19. 40082 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a následné smlouvy o zřízení 
věcného břemene  
 

radní Chabr   

20. 40252 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a následné smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností 
PIXABELLY NUSLE s.r.o. 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 40530 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností FC INVESTMENTS s.r.o. 
 

radní Chabr   

22. 40461 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Podolí, obec Praha 
 

radní Chabr   

23. 40463 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví 
hl. m. Prahy v k.ú. Košíře, obec Praha 
 

radní Chabr   

24. 40269 návrh na schválení dohody o narovnání - 
pozemek parc.č. 2692/79 k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

25. 39305 k návrhu směny pozemků v k. ú. Libeň 
mezi CENTRAL GROUP Nové Pitkovice 
III. a.s. a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr   

26. 40480 k návrhu směny pozemku parc. č. 2616/1 
o výměře 1.154 m2 a části pozemků parc. 
č. 2595/2 o výměře 117 m2, parc. č. 
2600/2 o výměře 182 m2, parc. č. 2603 o 
výměře 283 m2, parc. č. 2804/11 o 
výměře 1.283 m2 v k.ú. Nusle, obec 
Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy za 
pozemky parc. č. parc. č. 700/124 o 
výměře 522 m2 a parc. č. 700/231 o 
výměře 12 m2 v k.ú. Michle, obec Praha, 
ve vlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr   

27. 36713 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1244/11 o výměře 18 m2  k.ú. 
Libeň 
 

radní Chabr   

28. 39077 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1236/3 o výměře 19 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Chabr   

29. 39456 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1851/80 o výměře 24 m2 k.ú. 
Kobylisy 
 

radní Chabr   

30. 40212 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3880/9 o výměře 1 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

31. 40284 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3222/23 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Michle do podílového spoluvlastnictví 
fyzických osob 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 38369 k návrhu na bezúplatné nabytí 

privatizovaného pozemku parcelní číslo 
3802/2 v k.ú. Smíchov 
 

radní Chabr   

33. 40257 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 2170/17 v k.ú. Žižkov 
 

radní Chabr   

34. 40435 k oznámení záměru městské části Praha - 
Zbraslav na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha - Zbraslav, 
pozemků v k.ú. Lahovice, předloženého 
podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) 
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   

35. 39872 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 městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) 
 

radní Chabr   

36. 40024 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 městské 
části Praha - Zličín (nemovitosti v k.ú. 
Zličín) 
 

radní Chabr   

37. 40130 k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 
28/1789 a 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 městské části Praha 6 
(nemovitosti v k.ú. Hradčany) 
 

radní Chabr   

38. 40255 k návrhu na přiznání příplatku za vedení 
po dobu výkonu funkce pověřené řízením 
příspěvkové organizace Domov pro 
seniory Ďáblice 
 

radní Johnová   

39. 40358 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport a v kap. 09 - Vnitřní správa 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 40521 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416  

a k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů 
na rok 2021 v kap. 0416 na základě 
"Výkazu o změnách v poskytovaných 
podpůrných opatřeních a jejich finanční 
náročnosti R 44 - 99 k 30.4. 2021" 
 

radní Šimral   

41. 40469 k administrativním procesům projektu 
Specializované vouchery, výzvy č. 2, 
spolufinancovaného z Operačního 
programu Praha-pól růstu ČR 
 

radní Šimral   

42. 40029 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou a Junák - 
český skaut, kraj Praha, z.s. 
 

radní Šimral   

43. 40266 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací v oblasti 
kultury v roce 2021 
 

radní Třeštíková   

44. 40367 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC 
MHMP a na zavedení investičních akcí do 
centrálního číselníku akcí v roce 2021 
 

radní Třeštíková   

45. 40553 
 
 

k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investičních akcí v kap. 0662 - KUC 
MHMP v roce 2021 
 

radní Třeštíková 
 

  

46. 40172 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací - 2. vyúčtování 
podpůrného programu v oblasti 
příjezdového turismu "V Praze jako 
doma" 
 

radní Třeštíková 
 

  

47. 40383 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

48. 40562 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou 
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 
stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

49. 40569 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

50. 40600 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Zábranský   

51. 40620 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

52. 40629 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
53. 40631 k návrhu na uzavření smluv o podnájmu 

bytů 
 

radní Zábranský   

54. 40652 k návrhu na schválení textu smlouvy o 
nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou 
a bytovým družstvem Bytové družstvo 
Výhled Černý Most 
 

radní Zábranský   

55. 40272 k revokaci usnesení Rady HMP č.111 ze 
dne 18.1.2021 k návrhu Plánu kontrol, 
přezkoumávání hospodaření a dalších 
činností odboru kontrolních činností 
MHMP na rok 2021 
 

ředitel MHMP   

56. 40285 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o zajišťování služeb při 
využívání nebytových prostor Paláce 
Adria pro potřeby Magistrátu hlavního 
města Prahy č. INO/01/01/001522/2017, 
ev. č. 588/17/03 ze dne 22. 08. 2017 
 

ředitel MHMP   

57. 40702 k návrhu na rozpracování usnesení 27. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27. 5. 2021 
 

ředitel MHMP   

58. 40527 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
21.4.2021 do 27.4.2021 
 

Ing. 
Ondráčková 
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