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 P R O G R A M  
24. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 6. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 6. 6. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43141 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu bytové výstavby "Černý Most - 

střed" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

radní Zábranský 

 

10.10 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

3.  44352 k návrhu Střednědobého investičního 

plánu vodohospodářské infrastruktury 

HMP pro roky 2023 – 2027 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15 Ing. Válek, MBA 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

4.  44445 k návrhu na zavedení investiční akce p.o. 

Lesy hl.m. Prahy včetně stanovení 

celkových nákladů do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 RNDr. Kyjovský 

Ing. Palička, 

ředitel Lesů hl.m. 

Prahy 

5.  44248 k Memorandu o spolupráci mezi hl. m. 

Prahou, Pražskými vodovody a 

kanalizacemi, a.s., Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s., 

Pražskou teplárenskou a.s. a Veolia 

Energie Praha, a.s. 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6.  44329 k návrhu Akčního plánu Krajské 

koncepce environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty hlavního města Prahy 

na období 2022 – 2025 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7.  44425 k realizaci projektu "Zlepšování kvality 

ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech 

IV." a k návrhu na vyhlášení 

stejnojmenného dotačního programu pro 

konečné příjemce - fyzické osoby 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  44291 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 a k 

návrhu na zavedení nové investiční akce 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 RNDr. Kyjovský 

9.  44507 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 v souvislosti s realizací energeticky 

úsporných a adaptačních opatření II. 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 RNDr. Kyjovský 

10.  44614 

 

 

k návrhu nařízení o záměru zadat 

zpracování lesní hospodářské osnovy pro 

zařizovací obvod tvořený územím 

hlavního města Prahy 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.50 RNDr. Kyjovský 

11.  44195 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 08268 Rokytka – rozvoj území, etapa 

0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a 

Veltruská" 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  44205 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 

náplavka Ledárny“ a návrhu na úpravu 

rozpočtu kapitálových výdajů odboru INV 

MHMP v kap. 01 - Rozvoj obce, kap. 02 - 

Městská infrastruktura a kap. 03 - 

Doprava a navýšení celkových nákladů 

investiční akce č. 42794 Náplavka 

Ledárny 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.00 Ing. Kalina, MBA 

13.  44077 

 

VH 

 

 

k účetní závěrce společnosti Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za 

rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.05 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TSK HMP, a.s. 

dozorčí rada TSK 

HMP, a.s. 

 

14.  44663 ke strategickému dokumentu „Rozvoj 

linek PID v Praze 2022-2032“ 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.10 Ing. Šíma 

Ing. et. Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

 

15.  43151 

 

 

 

k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se vymezují oblasti hlavního 

města Prahy , ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít 

za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.15 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  44494 

 

 

 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Kongresové centrum 

Praha, a.s. konané dne 24. 6. 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

17.  43869 

 

 

k záměru odboru rozpočtu MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Přidělování 

ratingu hlavnímu městu Praze" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

18.  44545 

 

 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Pražská energetika 

Holding a.s. konané dne 27. 6. 2022 
 
 

 

radní Chabr 

 

11.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

19.  43711 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

- stažen 16.5.22 

 

radní Chabr 11.35 Ing. Rak 

20.  44396 

 

 

k návrhu na zřízení Městské ubytovny U 

Kloubových domů 515/2 

 

- přerušen 13.6.22 

 

radní Chabr 

 

radní Zábranský 

11.40 Ing. Rak 

21.  44403 k návrhu na realizaci investiční akce č. 

45147  "Nástavba pavilonu 4 ve středisku 

DAR" spolufinancované z dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

rámci programu  Rozvoj  a obnova 

materiálně technické základny  sociálních 

služeb 2016 - 2024 (kód programu 

013 310) 
 

 
 

radní Johnová 11.45 Ing. Mezková, 

MPA 

22.  44449 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci Liga 

otevřených mužů, z.s. a úpravu rozpočtu 

hl. m. Prahy v kap. 0582 v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.50 Ing. Mezková, 

MPA 

23.  44278 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce 

objektu Pštrossova" a k návrhu na úpravu 

celkových nákladů investiční akce v 

kapitole 04 
 
 

 

radní Šimral 11.55 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24.  43920 

 

VH 

ke stálé výstavě pořádané společností 

Obecní dům, a.s. u příležitosti 111. výročí 

otevření Obecního domu veřejnosti 
 

radní Třeštíková 12.00 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Obecní dům, a.s. 

dozorčí rada 

Obecní dům, a.s. 

 

25.  43196 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Dodávka a 

provedení interiéru Clam-Gallasova 

paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

- přerušen 6.6.22 
 

ředitel MHMP 12.05 Ing. Stránský 

26.  44322 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Modernizace a 

rozvoj Jednotného bezpečnostního 

systému MHMP" a k návrhu na úpravu 

celkových nákladů investiční akce 
 

 
 

ředitel MHMP 12.10 Ing. Stránský 

27.   Podání  12.15  

28.   Operativní rozhodování Rady HMP    

29.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  44718 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43304 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 01 - Rozvoj obce a zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizace Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy na zpracování územní studie 

VRÚ Letňany – Kbely 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3.  43981 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 01 v souvislosti s 

ukončením projektu Automatizovaný 

systém pro správu informačních modelů 

staveb hl. m. Prahy v rámci OPPPR 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4.  42880 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 

práv a povinností z veřejnoprávního 

rozhodnutí mezi hl. m. Praha a obchodní 

společností BXF Písnice a.s. 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5.  44309 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o spolupráci mezi Hlavním 

městem Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. pro 

akci Stavba č. 0057 "Prodloužení stoky 

A2, etapa 0004, část 05 - splašková 

kanalizace Jih a část 06 - dešťová 

kanalizace Jih, I. fáze; stavební práce“ 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6.  44475 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy v roce 

2022 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7.  44304 k návrhu na odpis pohledávek hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8.  44525 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  44622 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  44640 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k podání žádosti o poskytnutí dotace z 

Ministerstva životního prostředí - 

Národního programu životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  44459 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 

  

12.  44466 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 

  

13.  44538 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer určený na projekt 

spolufinancovaný EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  44643 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva zdravotnictví na krytí 

výdajů na činnost poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací 

v roce 2022 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  44659 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční 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 

  

16.  44672 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2022 o vratku finančních prostředků 

MČ Praha 4 do státního rozpočtu 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  44675 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 – 

Kolovraty 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  44679 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 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  44680 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 

rozvoj a obnova materiálně-technické 

základny sociálních služeb určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha – Zbraslav 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  44683 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 služby péče o 

dítě v dětské skupině a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

HMP a PO HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  44685 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  44687 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 

16 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23.  44031 ke schválení nájemní smlouvy č. 

NAP/35/05/013362/2021 k nájmu 

pozemků parc. č. 4439/13, parc. č. 

4444/18, parc. č. 4444/1, parc. č. 4439/12 

a parc. č. 4439/15 o celkové výměře 397 

m2 vše v k. ú. Žižkov ve vlastnictví 

Českých drah 

 

radní Chabr   

24.  44435 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

25.  43180 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 74/1 v k.ú. Vršovice 

 

radní Chabr   

26.  44438 k návrhu na schválení úplatného převodu 

spoluvlastnického podílu id. 3/10 na 

pozemku parc.č. 1447/1 k.ú. Troja 

 

radní Chabr   

27.  44514 k návrhu na bezúplatné nabytí 12 ks 

sloupů veřejného osvětlení a kabelového 

vedení v k. ú. Písnice z vlastnictví 

společnosti Velká Lada s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

28.  44623 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   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  44099 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 14, Praha - Čakovice 

(nemovitost v k.ú. Kyje, stanovení 

závazné podmínky pro další nakládání se 

svěřenými nemovitostmi v k.ú. Čakovice) 

a odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 

 

radní Chabr   

30.  44589 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové a 

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

 

radní Johnová   

31.  44770 

 

 

 

k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Centrum sociálních služeb Praha a 

úpravu rozpočtu v kap. 1016 a v kap. 

0582 v roce 2022 

 

radní Johnová 

 

radní Zábranský 

  

32.  44392 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

33.  44526 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu a v kap. 

10 - Pokladní správa 

 

radní Šimral   

34.  44436 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

a ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   

35.  44576 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelkám a řediteli příspěvkových 

organizací zřízených hlavním městem 

Prahou v působnosti odboru školství, 

mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

36.  44578 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2022, k 

návrhu na odpis nedobytných pohledávek 

u příspěvkových organizací v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a k návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

37.  44319 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací Divadlo Na 

zábradlí, Divadlo pod Palmovkou a 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková   

38.  44337 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a 09 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

39.  43892 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

40.  44652 k návrhu na pronájem bytů zvláštního 

určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  44572 k návrhu na uzavření dohody o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním obytné místnosti 

se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 

měsíců se stávajícím nájemcem obytné 

místnosti ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

42.  44620 k návrhu na uzavření dohody o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s 

bývalými nájemci bytu ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  44428 k návrhu na výpovědi smluv k provozu 

nápojových a potravinových automatů v 

budovách Magistrátu hl. m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

44.  44014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 

 

ředitel MHMP   

45.  44753 k návrhu na rozpracování usnesení 38. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

16. 6. 2022 

 

ředitel MHMP   

46.  43876 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 09 a kap. 10 na rok 2022 

ředitel MHMP   
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Informace : 
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44506 Souhrnná informace k projektům probíhajícím v oblasti Rohanského a Libeňského 

ostrova a budoucího Parku Maniny 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

 


