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 P R O G R A M  
35. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 10. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 3. 10. 2022 

- zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 10. 10. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45977 

 

 

 

k novelizaci pražských stavebních 

předpisů - novelizace přílohy 2022 
 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.10 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

3.  45681 k obnově parku železničních kolejových 

vozidel zajišťujících provoz v závazku 

veřejné služby na území hlavního města 

Prahy a k uzavření dodatku s dopravcem 

České dráhy, a.s. 
 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.15 

 

Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

4.  45239 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi HMP a společností HES stavební s. 

r. o., návrhu na úpravu rozpočtu INV 

MHMP na rok 2022 v kapitole 03 - 

Doprava a k návrhu na úpravu celkových 

investičních nákladů v kapitole 03 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.20 Ing. Kalina, MBA 

5.  45488 pověření k jednání s JCDecaux, Městský 

mobiliář spol. s.r.o. 
 
 

radní Chabr 10.25 Ing. Rak 

6.  45770 k návrhu na schválení uzavření 

Memoranda o spolupráci Dotvoření 4. 

kvadrantu Vítězného náměstí 
 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Rak 

7.  45850 

 

 

k návrhu na schválení umístění HPC 

dobíjecích stanic na pozemcích ve 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

- stažen 10.10.22 

 

radní Chabr 10.35 Mgr. Dytrychová 

8.  38868 k návrhu na schválení smlouvy o zřízení 

služebnosti s CIG Kováků, a.s. 

 

- stažen 2.8.21 

 

radní Šimral 10.40 Ing. Kalina, MBA 

9.   Podání  10.45  

10.   Operativní rozhodování Rady HMP    

11.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45659 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45821 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektu Řízení ITI PMO IV 

v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  45029 k návrhu změn ve složení Řídicího výboru 

ITI PMO pro období 2021 - 2027 a 

související úpravě Statutu Řídicího 

výboru ITI PMO 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  45984 

 

 

k zahraniční pracovní cestě člena 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  45615 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 

PAC/54/09/016777/2018 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  45699 k poskytnutí finančních prostředků z 

Modernizačního fondu pro příspěvkovou 

organizaci Pražské společenství 

obnovitelné energie a zrušení úkolů 

vyplývajících z usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 2722 ze dne 8.11.2021 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

7.  45844 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 0254 v 

souvislosti s realizací akce č. 4573 

Kotlíkové dotace NZÚ – AMO 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

8.  45340 

 

 

k návrhu na nesouhlas s žádostí o 

uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou podnikající na části pozemků ve 

vlastnictví HMP, svěřených do správy 

OCP MHMP 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

9.  45561 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

10.  45674 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m.Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  45871 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

určený na podporu registrovaných 

sociálních služeb - doplatek dotace 

přidělené na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  45877 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 

  

13.  45914 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu z Ministerstva pro 

místní rozvoj určené pro MČ Praha 5 a 

Praha - Zličín na úhradu nákladů za 

sociální pohřby a poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  45536 

 

 

 

k uzavření dodatků ke Smlouvám o dílo k 

projektům rekonstrukce divadla Spirála a 

rekonstrukce restauračního pavilonu 

Bohemia v areálu Výstaviště Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  45428 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

výpůjčce, udělení souhlasu s uzavřením 

podnájemní smlouvy a schválení 

výpovědi z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

16.  45650 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smluv o výpůjčce a k návrhu na 

výpověď z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

17.  45748 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností MS 

Michelská development s.r.o. a hl. m. 

Prahou 

 

radní Chabr   

18.  44042 k návrhu na úplatný převod stavby bez 

č.p./č.evid. umístěné na pozemku parc. č. 

2581/25,  k.ú. Krč, obec Praha 

 

radní Chabr   

19.  45803 k návrhu na úplatný převod 6-ti 

neevidovaných hal v KN stojících na 

pozemcích parc. č. 2371/3, 2371/5, 

2480/5, 2480/3, 2370/20, 2481/7 a 2369/8 

vše v k.ú. Kunratice ve vlastnictví 

žadatele 

 

radní Chabr   

20.  45828 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2862/4 o výměře 47 m2 v k.ú. 

Michle 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  45680 

 

 

k projektu "Systém vzdělávání v 

sociálních službách na území HMP" a 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy  v 

roce 2022 

 

radní Johnová   

22.  45881 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

školu obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 

 

radní Šimral   

23.  45855 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT - Šablony II 

 

radní Šimral   

24.  45907 

 

 

 

k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby s 

názvem Gymnázium ARTION, se sídlem 

Mikulandská 134/5, 110 00 Praha 1 - 

Nové Město v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

25.  41378 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

26.  45506 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

27.  45813 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

28.  45823 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

29.  45856 k žádosti na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

30.  45693 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

31.  45849 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

32.  45807 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 0901 a kap. 

0924 v roce 2022 

 

ředitel MHMP   

 


