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

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 19. 9. 2022 

- zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 26. 9. 2022 

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

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45654 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Servis a rozvoj informačního systému 

TED" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Lísal, MBA 

3.  45669 k návrhu na průběžné monitorování a sběr 

podrobnějších dat a informací pro území 

Pražské památkové rezervace a správu 

online aplikace 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

4.  45637 

 

 

 

k Memorandu o spolupráci mezi hl. m. 

Prahou a spol. ORLEN Unipetrol RPA, 

s.r.o., k rozvoji a podpoře nových 

technologií v oblasti dalšího nakládání s 

odpady vznikajícími na území hl. m. 

Prahy 
 

 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5.  45756 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o zajištění správy areálu 

Skloněná a o výkonu dalších činností č. 

PRK/35/04/013315/2021 ev.č. TCP: 

804/21/33 ze dne 7.3.2022, ve znění 

pozdějších dodatků, se společností 

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

 
 

radní Chabr 10.25 Ing. Rak 

6.  45825 

 

 

k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 
 

 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Rak 

7.  45846 

 

 

k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 
 
 

 

radní Chabr 10.35 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  45850 

 

 

k návrhu na schválení umístění HPC 

dobíjecích stanic na pozemcích ve 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

 

 

radní Chabr 10.40 Mgr. Dytrychová 

9.  45464 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v roce 2022 na investiční akce a 

poskytnutí investičního příspěvku 

zřizovatele příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. 

m. Prahy a zavedení nových investičních 

akcí do centrálního číselníku akcí v roce 

2022, včetně stanovení celkových nákladů 

investičních akcí 
 

 
 

radní Johnová 10.45 Ing. Havelková 

MUDr. Kolouch, 

MBA, 

ředitel ZZS HMP 

 

10.  45292 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí příspěvkových 

organizací hl.m. Prahy v gesci odboru 

ZDR MHMP a úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 0581 - 

Zdravotnictví a soc. oblast a kap. 0881  - 

Hospodářství 
 

 
 

radní Johnová 10.50 Ing. Havelková 

11.  45538 

 

 

 

k návrhu na odpis zmařených investic 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru SOV MHMP v roce 2022 a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 
 

 

 

radní Johnová 10.55 Ing. Mezková, 

MPA 

12.  45518 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

prostorového zajištění činnosti s dětmi a 

mládeží ve volném čase v souvislosti se 

zvýšením cen energií pro rok 2023 

 

- přerušen 3.10.22 

 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

13.  45550 

 

 

k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

sportu a tělovýchovy v hlavním městě 

Praze pro rok 2023 
 

 

 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14.  45901 

 

 

k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a Pražským 

inovačním institutem, z.ú. 
 

 
 

radní Šimral 11.10 Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  44694 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace společnosti 

Startup Disrupt s.r.o. na realizaci projektu 

"Sustainable Future" a na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022           

v kap. 8 
 

 
 

radní Šimral 11.15 Ing. Kubešová 

16.  45479 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

aktivit národnostních menšin na území hl. 

m. Prahy pro rok 2023 a Programu 

podpory aktivit integrace cizinců na 

území hl. m. Prahy pro rok 2023 
 

 

 

radní Třeštíková 11.20 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

17.  45725 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

poskytování služeb při realizaci projektu 

inovačního partnerství mezi hlavním 

městem Prahou a společností Prague City 

Tourism a.s. 
 
 

 

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 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45585 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2022 za účelem poskytnutí a vypořádání 

podílů spolufinancování na projekty OP 

PPR realizované PO HMP 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45749 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

záměr "Obytný soubor Srbova" na 

pozemcích parc. č. 2385/6, 2386/1, 

2386/2, 2386/3, 2386/4, 2386/5, 2387/2 a 

3830/4 v k.ú. Libeň, Praha 8 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3.  45419 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí příspěvkové organizace 

Pražská developerská společnost v kap.01 

- Rozvoj obce 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4.  45692 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

  

5.  45739 k návrhu Dohody o ukončení 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č.DOT/54/10/011476/2016 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  38972 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene optické páteřní sítě a 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

přístupových optických kabelů ve 

prospěch hlavního města Prahy v 

prostorech metra (dráha speciální – 

metro) ve vlastnictví Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, akciová společnost 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  45712 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 1016 v 

roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  45736 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  45737 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  45787 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na 

restaurování movitých kulturních památek 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  45808 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 

  

12.  45817 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva vnitra na program Projekty 

obcí na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 

2022 určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  45818 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 

financováním specializačního vzdělávání 

zdravotnických pracovníků - rezidenční 

místa určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  45819 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 služeb s nadregionální 

a celostátní působností organizaci Domov 

Maxov 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  45838 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 o 

neinvestiční transfer ze zahraničí a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  45471 

 

 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční a neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva financí na realizaci projektu 

z programu Fondy EHP a Norska 2014-

2021 na rok 2022, zavedení nové 

investiční akce do centrálního číselníku 

akcí vč. stanovení celkových nákladů 

akce 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

radní Třeštíková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17.  45026 k návrhu na schválení uzavření Smlouvy 

o zřízení služebnosti in rem s Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových a Českou 

republikou - Generálním ředitelstvím cel 

 

radní Chabr   

18.  45603 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

19.  45609 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám a dodatku ke 

smlouvě o výpůjčce 

 

radní Chabr   

20.  45648 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a 

smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

21.  45752 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene se společností Letná 

Properties, a.s. 

 

radní Chabr   

22.  44689 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2633 o výměře 4 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

23.  45201 k návrhu na výmaz práva zpětné koupě, 

zapsaného na LV č. 398, k.ú. Vinohrady, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

24.  45532 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

25.  45553 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě parkovacího 

krytí č. 96/21, umístěného na pozemku ve 

vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec 

Praha 

 

radní Chabr   

26.  45594 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če stojící na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Stodůlky, obec Praha 

 

radní Chabr   

27.  45801 k návrhu opatření na stížnost na Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

přijatého odborem školství, mládeže a 

sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

28.  45286 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

Domu dětí a mládeže Modřany, 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy, v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  45691 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola a 

Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem 

Praha 4, Vídeňská 756/28 

 

radní Šimral   

30.  45771 

 

 

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   

31.  45878 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtů domů dětí a mládeže, 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru SML MHMP 

 

radní Šimral   

32.  45892 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral   

33.  45562 k návrhu na schválení pronájmu bytů ve 

vlastnictví hl.m. Prahy v rámci projektu 

Transformace systému péče o Pražany 

 

radní Zábranský   

34.  45811 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45824 Informace ke cvičení výstavby protipovodňové ochrany hlavního města Prahy primátor hl.m. 

Prahy 

 

45833 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 

Holding a.s. za II. čtvrtletí 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


