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 P R O G R A M  
28. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 8. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 6. 2022 

- zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 1. 8. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44332 k projektovým záměrům „MHMP - 

zabydlování a podpora v bydlení 

domácností a kontaktní místa pro 

bydlení“ a „MHMP - zabydlování a 

podpora v bydlení domácností a poradci 

pro nájemníky“ financovaným z OP 

Zaměstnanost plus (OPZ+) 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský 

10.10 Ing. Andrle 

3.  45098 k zapůjčení reprezentačních prostor 

hlavního města Prahy v rámci 

předsednictví České republiky v Radě 

Evropské unie 2022 
 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

 

10.15 

 

Ing. Andrle 

4.  45177 ke schválení projektů v rámci 61. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

 

10.20 Ing. Andrle 

5.  44783 k pojmenování veřejných prostranství na 

území hlavního města Prahy 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Štefaňák 

6.  44375 k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti 

prevence kriminality pro rok 2023 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.30 Ing. Mezková, 

MPA 

7.  45321 k novele obecně závazné vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hlavního města Prahy - 

přílohy č. 2, 3 a 4 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 JUDr. Havel, 

Ph.D. 

8.  45435 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022, k návrhu na 

poskytnutí individuálních účelových 

investičních dotací České republice - 

Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 

Prahy v roce 2022 z rozpočtu kap. 07 - 

BEZPEČNOST a k návrhu na zavedení 

nových investičních akcí do centrálního 

číselníku akcí včetně stanovení celkových 

nákladů investičních akcí 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40 JUDr. 

Štalmachová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9.  44173 

 

 

 

 

k návrhu Koncepce rekonstrukce a 

výstavby služeben Městské policie hl. m. 

Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v 

majetku svěřeném městským částem hl. 

m. Prahy ve střednědobém výhledu od 

roku 2023 do roku 2025 a k zavedení 

nové investiční akce do centrálního 

číselníku akcí na tento účel 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.45 JUDr. 

Štalmachová 

10.  44930 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

licenční podpory pro ServiceDesk 

provozovaný Městskou policií hl. m. 

Prahy na dobu tří let" 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.50 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

11.  44498 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Rozvoj informačního systému SYPOS na 

dobu 4 let", k úpravě rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 09 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.55 Mgr. Károly 

12.  44966 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění maintenance, upgrade a rozvoje 

stávající integrační platformy" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.00 Mgr. Károly 

13.  44967 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Rámcová dohoda na zajištění služeb 

Enterprise architektury MHMP" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.05 Mgr. Károly 

14.  45017 

 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Registr kvality, zajištění služeb 

standardizace a kvality managementu 

(QM) při provozu aplikací" 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.10 Mgr. Károly 

15.  45034 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Katalogizace smluvních produktů 

dodavatelů OIC pro podporu CMDB" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.15 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  45274 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Podpora a rozvoj ISMP-POVS v letech 

2022-2026“ a k úpravě celkových nákladů 

investiční akce 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.20 Mgr. Károly 

17.  44988 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Provozní podpora PROXIO pro hl. m. 

Prahu" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.25 Mgr. Károly 

18.  45086 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě č. INO/32/04/000189/2020 

uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a 

Technologií hlavního města Prahy, a.s. 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.30 Mgr. Károly 

19.  44773 

 

 

 

 

 

k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 

projektu „Komplexní řízení energetiky v 

budovách HMP s využitím energetického 

managementu“, dílčího příkazu a smlouvy 

za účelem zajištění provozu technologie 

vzdáleného odečtu energie a vody v 

objektech z tohoto projektu 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.35 Ing. Kubešová 

20.  45031 

 

 

 

 

 

k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 

implementaci a provozu systému datové 

integrace parkovišť ve spádové oblasti 

Prahy dle příkazní smlouvy o poskytování 

a zajišťování služeb v rámci naplňování 

koncepce Smart Prague do roku 2030 - 

projekt „Datová integrace parkovišť ve 

spádové oblasti Prahy“, úpravě rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 a 

zavedení nové investiční akce do 

centrálního číselníku akcí 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.40 Ing. Kubešová 

21.  45143 

 

 

 

 

 

k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 

vývoji a provozu systému pro jednotnou 

registraci a platbu pro služby mobility dle 

příkazní smlouvy o poskytování a 

zajišťování služeb v rámci naplňování 

Koncepce Smart Prague do roku 2030 - 

projekt „MaaS APP - jednotná registrace 

a platba pro služby mobility“, úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 a zavedení nové investiční akce do 

centrálního číselníku akcí 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

11.45 Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  44094 k návrhu změny ÚP - Z 3272 (fáze 

„návrh“ + „OOP“, vlna 17) 

--- 

MČ Praha 15 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.50 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

23.  44616 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze "návrh" + "OOP", vlna 04) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 6 

MČ Praha 12 

MČ Praha 17 

MČ Praha – Klánovice 

MČ Praha – Křeslice 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Lipence 

MČ Praha – Šeberov 

MČ Praha – Újezd 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.55 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

24.  44786 k návrhu změny ÚP - Z 3219 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 14) 

--- 

MČ Praha – Kunratice 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.00 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

25.  45055 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3418 (fáze „návrh“+ „OOP“, vlna 24) 

--- 

MČ Praha 5 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.05 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

26.  45073 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 24) 

--- 

MČ Praha 11 

MČ Praha 12 

MČ Praha 21 

MČ Praha - Kolovraty 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.10 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

27.  45099 k návrhu zadání změny ÚP - Z 2844 (fáze 

"zadání", vlna CVZ V) 

--- 

MČ Praha – Dolní Chabry 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.15 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

28.  45125 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3431 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 

pořizovaná změna) 

--- 

MČ Praha 14 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.20 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29.  45185 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3367 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha – Čakovice 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.25 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

30.  45187 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3784 a Z 3785 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 29) 

--- 

MČ Praha 6 

MČ Praha 8 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.30 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

31.  45192 k návrhu změny ÚP - Z 3804 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 29) 

--- 

MČ Praha – Řeporyje 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.35 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

32.  45200 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3503 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 10 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.40 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

33.  45206 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3198 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 14) 

--- 

MČ Praha 1 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.45 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

34.  45210 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 16) 

--- 

MČ Praha 4 

MČ Praha 6 

MČ Praha 12 

MČ Praha 21 

MČ Praha – Dolní Počernice 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.50 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

35.  45217 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1334 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 04 úprav) 

--- 

MČ Praha 13 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.55 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

36.  45219 k návrhu změny/úpravy ÚP - U 1327 

(fáze "návrh" + "OOP", vlna 04 úprav) 

--- 

MČ Praha – Koloděje 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.00 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

37.  45224 k návrhu změny ÚP - Z 3467 (fáze 

"návrh", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 22 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.05 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

38.  45227 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3472 (fáze „návrh" + "OOP", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 7 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.10 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

39.  45232 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3419 (fáze „návrh“+ „OOP“, vlna 24) 

--- 

MČ Praha 13 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.15 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

40.  45234 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 25) 

--- 

MČ Praha 6 

MČ Praha 8 

MČ Praha 11 

MČ Praha 12 

MČ Praha – Lochkov 

MČ Praha - Lysolaje 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.20 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

41.  45241 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1113 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 04 úprav) 

--- 

MČ Praha 8 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.25 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

42.  45244 k návrhu změny ÚP - Z 3255 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 16) 

--- 

MČ Praha – Křeslice 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.30 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

43.  45249 k návrhu změny ÚP - Z 3540 (fáze 

„návrh“ + „OOP“, vlna 28) 

--- 

MČ Praha 11 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.35 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

44.  45263 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3528 a Z 3529 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 28) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 13 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.40 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

45.  45196 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze 

"podnět", vlna 42) 

--- 

MČ Praha 4 

MČ Praha 13 

MČ Praha 14 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Újezd 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.45 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

46.  38687 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

170/2019 (fáze "podnět", vlna 31) 

--- 

MČ Praha – Dolní Chabry 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

13.50 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

47.  45446 

 

 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 42/2021 

(fáze "podnět", vlna 38) 

--- 

MČ Praha – Slivenec 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

13.55 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

48.  44456 ke Koncepční studii revitalizace sídliště 

Baba a okolí 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

14.00 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

49.  44483 k návrhu zadání dopravně-krajinářsko-

urbanistické studie Terminál sever 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

14.05 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

50.  44700 k přípravě tramvajové trati "Sídliště 

Ďáblice - Nádraží Čakovice" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

14.10 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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51.  44719 k přípravě nové tramvajové vozovny 

"Vozovna Braník" a k přípravě 

urbanistické studie v okolí transformační 

lokality Nádraží Braník 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

14.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

52.  45032 k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje 

Jiráskovy čtvrti 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

14.20 T. Murňák, 

místopředseda 

Výboru pro 

územní rozvoj, 

územní plán a 

památkovou péči 

ZHMP 

 

53.  44799 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu "Nové Dvory PROJEKT 0 - 

infrastruktura" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

14.25 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

54.  44963 k návrhu na zavedení nových investičních 

akcí příspěvkové organizace Pražská 

developerská společnost do centrálního 

číselníku akcí v souvislosti s přípravou 

návrhu rozpočtu na rok 2023 a úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 01 

- Rozvoj obce 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

14.30 Ing. Jindrová 

P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

55.  45387 k návrhu na zavedení nových investičních 

akcí do centrálního číselníku akcí hl. m. 

Prahy vč. stanovení celkových nákladů 

investičních akcí, příspěvkové organizace 

Pražská developerská společnost v kap. 

01 - Rozvoj obce na rok 2023 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

14.35 Ing. Jindrová 

P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

56.  44926 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "stavba č. 

0050 TV Slivenec, etapa 0021 

Rekonstrukce mostků; stavební práce" 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

14.40 Ing. Kalina, MBA 

57.  45502 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro MČ Praha - Koloděje, MČ 

Praha 12 a MČ Praha - Nebušice z 

rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

14.45 Ing. Kalina, MBA 

58.  44904 k návrhu OCP MHMP na zavedení 

investičních akcí p.o. Zoologická zahrada 

hl.m. Prahy včetně stanovení celkových 

nákladů do centrálního číselníku akcí v 

roce 2023 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

14.50 RNDr. Kyjovský 
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59.  44539 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a zavedení nové investiční akce p.o. 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy včetně 

stanovení celkových nákladů do 

centrálního číselníku akcí v roce 2022 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

14.55 RNDr. Kyjovský 

60.  45243 

 

 

k návrhu OCP MHMP na zavedení 

nových investičních akcí p. o. Pražské 

společenství obnovitelné energie do 

centrálního číselníku akcí v roce 2022 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

15.00 RNDr. Kyjovský 

61.  44914 k projektu Výběr, pěstování a výsadby 

klimaticky odolných druhů stromů pro 

ulice hl. m. Prahy a návrhu na úpravu 

rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s převodem neinvestičních 

prostředků, v rámci plnění aktivit 

Implementačního plánu Strategie 

adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

na roky 2020 – 2024 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

15.05 RNDr. Kyjovský 

62.  44855 

 

 

 

 

k uzavření smlouvy o poskytování služby 

sběru, svozu a dalšího nakládání s 

objemným odpadem pomocí 

velkoobjemových kontejnerů na území hl. 

m. Prahy se spol. Pražské služby, a.s. v 

rámci vertikální spolupráce v souladu s 

ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb, 

o zadávání veřejných zakázek 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

15.10 RNDr. Kyjovský 

63.  44952 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Rekonstrukce stávajících vyústění 

vodních štol XIV a XV v Zahradě 

Kinských" 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

15.15 RNDr. Kyjovský 

64.  45375 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, o 

stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství hlavního města Prahy 

(vyhláška o odpadech) 
 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

15.20 RNDr. Kyjovský 

65.  45154 k návrhu na uzavření smluv o veřejných 

službách v přepravě cestujících přímým 

zadáním pro období po roce 2024 
 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.25 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

 

66.  45195 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na dílčí dofinancování ztrát 

dopravců PID v souvislosti s dopadem 

ekonomické krize roku 2022 (vícenáklady 

za 2. čtvrtletí) 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.30 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 
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67.  45003 k záměrům odboru ODO MHMP na 

realizaci veřejných zakázek  

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C1 - Horoměřicko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C2 - Slánsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C3 - Berounsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C4 - Čáslavsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C5 - Kostelecko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast C6 - 

Mladoboleslavsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D1 - Příbramsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D2 - Sedlčansko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D3 - Vlašimsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D4 - Říčansko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D5 - Zdibsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D6 - Úvalsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

D7 - Dolnobřežansko“ 
 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

68.  44927 ke Smlouvě o spolupráci na projektu 

Kladenská drážní cesta, úsek Praha-

Ruzyně – Kladno 
 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.40 Ing. Šíma 

69.  45146 k poskytnutí účelové investiční dotace 

městské části Praha - Vinoř na pořízení 

projektové dokumentace a úpravě 

rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap.03 v roce 

2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.45 Ing. Šíma 
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70.  45190 k podání žádosti hl. m. Prahy Vládě ČR o 

výjimku z usnesení Vlády ČR ve věci 

úplatného převodu místní dráhy Praha - 

Malešice - Praha - Žižkov do majetku    

hl. m. Prahy 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.50 Ing. Šíma 

71.  45191 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Rámcové smlouvě o financování projektu 

"Mobilní systém liniového řízení a 

provozních dopravních informací", 

evidenční číslo 5117710005, v rámci 

Operačního programu Doprava, z 

rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

15.55 Ing. Šíma 

72.  45429 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 

dotace pro MČ Praha 3, k úpravě rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 

Doprava v roce 2022 a úpravu plánu 

realizace správy a údržby komunikací 

zajišťovaného Technickou správou 

komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

16.00 Ing. Šíma 

73.  44151 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí 

nájemní smlouvě mezi budoucím 

nájemcem ISO Praha spol. s r. o., IČO: 

60199962 a budoucím pronajímatelem hl. 

m. Prahou 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

16.05 Ing. Kalina, MBA 

74.  44709 k návrhu odboru investičního na zahájení 

prací na projektové dokumentaci 

podrobného inženýrskogeologického 

průzkumu staveb městského okruhu č. 

0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka a č. 

0094 MO Balabenka - Štěrboholská 

radiála a stavby č. 8313 Libeňská spojka 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

16.10 Ing. Kalina, MBA 

75.  45289 k návrhu na schválení "Rámcové smlouvy 

o spolupráci při projektování a výstavbě 

souboru staveb Smíchovského nádraží" ke 

stavbě č. 44544 Terminál Smíchovské 

nádraží 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

16.15 Ing. Kalina, MBA 

76.  45074 k návrhu Zprávy o stavu péče o 

Historické centrum Prahy 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

16.20 Mgr. Skalický 
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77.  44992 

 

 

Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města 

Prahy za 1. pololetí 2022 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

16.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

78.  44710 k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 

spolupráci při identifikaci oddílné 

srážkové kanalizace a retenčních nádrží, 

identifikaci jejich vlastníků a stanovení 

podmínek pro převzetí do vlastnictví 

HMP č. INO/35/07/001108/2017 ze dne 

28.4.2017 s Pražskou vodohospodářskou 

společností a.s. 
 

 

 

radní Chabr 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

16.30 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

79.  43908 k návrhu na další postup v projektu 

Plovoucí lázně 
 

radní Chabr 

 

radní Šimral 

 

16.35 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Kdýrová 

PhDr. Ing. Pěkný 

80.  44917 k metodickému postupu zavádění 

vybraných uměleckých děl umístěných na 

pozemcích ve vlastnictví hlavního města 

Prahy do majetkové a účetní evidence 

hlavního města Prahy 
 

 

 

radní Chabr 16.40 Mgr. Dytrychová 

81.  45264 k návrhu na započtení plochy pozemku 

hlavního města Prahy pro výpočet 

koeficientů míry využití území pro 

OMWY ENTERPRISE, s.r.o. 
 

 
 

radní Chabr 16.45 Mgr. Dytrychová 

82.  45283 k návrhu na započtení plochy pozemku 

hlavního města Prahy pro výpočet 

koeficientů míry využití území pro 

Vršovická 51, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 16.50 Mgr. Dytrychová 

83.  44812 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 - Zbraslav (nemovitosti v k.ú. 

Zbraslav) 
 

 

 

radní Chabr 16.55 Mgr. Dytrychová 

84.  44537 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností 

Sanctus Castulus, z. s. se sídlem 

Oblouková 766/16, Vršovice, 101 00 

Praha 10, IČO: 08029181 a hl. m. Prahou 
 

 

 

radní Chabr 17.00 Ing. Rak 
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85.  44820 k návrhu na úpravu smluvního vztahu 

související s ekonomickým dopadem 

pandemie COVID-19 
 

 

 

radní Chabr 17.05 Ing. Rak 

86.  45089 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se 

společností Teplo pro Prahu, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 17.10 Ing. Rak 

87.  45394 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

realizaci projektu - Projekt revitalizace a 

urbanistického rozvoje území 

Rohanského ostrova 
 

 
 

radní Chabr 17.15 Ing. Rak 

88.  44948 k návrhu na rekonstrukci 6 rodinných 

domů č.p. 283, 284, 285, 287, 288 v kat. 

území Zbraslav a č.p. 121 v kat. území 

Lahovice pro potřeby dočasného 

nouzového ubytování válečných 

ukrajinských uprchlíků, úpravu rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy pro rok 2022 v kap. 

08 - HOSPODÁŘSTVÍ, v kap. 10 - 

POKLADNÍ SPRÁVA a navýšení 

celkových nákladů investiční akce č. 

0044673 - Bytové objekty 
 

 

 

radní Chabr 

 

radní Zábranský 

17.20 Ing. Rak 

89.  44299 

 

 

 

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Libeň 

a Michle a uzavření dohody o narovnání 

mezi společností VINCI Construction CS 

a.s. a hlavním městem Prahou 
 
 

 

radní Chabr 17.25 Ing. Rak 

90.  45141 

 

 

 

k záměru úplatného nabytí areálu 

koupaliště Stírka 
 
 

 

radní Chabr 17.30 Ing. Rak 

91.  45127 k převzetí hromadné akcie č. 3 

společnosti Technologie hlavního města 

Prahy, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 17.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

92.  45132 k převzetí akcie společnosti Teplo pro 

Prahu, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 17.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

93.  44865 k návrhu na vyhlášení Programu 

adiktologických služeb pro rok 2023 
 

 
 

radní Johnová 17.45 Ing. Mezková, 

MPA 
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94.  44891 k návrhu na vyhlášení Programu primární 

prevence ve školách a školských 

zařízeních pro rok 2023 
 

 

 

radní Johnová 17.50 Ing. Mezková, 

MPA 

95.  45142 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

registrovaných sociálních služeb pro 

poskytovatele sociálních služeb, kteří 

poskytují sociální služby zejména na 

území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 

Prahy pro rok 2023 
 
 

 

radní Johnová 17.55 Ing. Mezková, 

MPA 

96.  45151 k návrhu Koncepce primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže na 

území hl. m. Prahy na období 2022 až 

2027 
 

 

 

radní Johnová 18.00 Ing. Mezková, 

MPA 

97.  45301 

 

 

 

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 18.05 Ing. Mezková, 

MPA 

98.  45176 

 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy pro rok 2022 v oblasti 

sociálních služeb na základě "Programu 

podpory registrovaných sociálních služeb 

pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 

poskytují sociální služby zejména na 

území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 

Prahy pro rok 2022“ - dofinancování roku 

2022 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 18.10 Ing. Mezková, 

MPA 

99.  45288 

 

 

k návrhu Strategie prevence, snižování 

negativních dopadů a ukončování 

bezdomovectví v Praze do roku 2030 
 

 

 

radní Johnová 

 

radní Zábranský 

18.15 Ing. Mezková, 

MPA 

100.  45312 

 

 

k návrhu Strategie hl. m. Prahy pro oblast 

závislostního chování na období 2022-

2027 
 

 
 

radní Johnová 18.20 Ing. Mezková, 

MPA 
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101.  44996 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy a úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 

2022 
 

 
 

radní Johnová 18.25 Ing. Havelková 

102.  45204 k návrhu na dofinancování lékařské 

pohotovostní služby zajišťované a 

financované hlavním městem Prahou z 

kapitoly 0581, na úpravu rozpočtu v kap. 

0581 a zavedení nové investiční akce do 

centrálního číselníku akcí v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 18.30 Ing. Havelková 

103.  45330 k návrhu na schválení Akčního plánu 

implementace péče o duševní zdraví v 

hlavním městě Praze pro období 2022 – 

2023 
 
 

 

radní Johnová 18.35 Ing. Havelková 

104.  45275 

 

 

k návrhu Koncepce rozvoje Zdravotnické 

záchranné služby hl. m. Prahy na roky 

2022 až 2026 
 
 

 

radní Johnová 18.40 Ing. Havelková 

105.  45400 

 

 

k  návrhu na změnu jednacího řádu Rady 

HMP 
 

radní Kordová 

Marvanová 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

18.45  

106.  43484 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

44801 Dostavba tělocvičny SŠ-COPTH 

Poděbradská; projektant" 
 

 
 

radní Šimral 18.50 Ing. Kalina, MBA 

107.  45033 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "DDM Praha 9 - 

Propojení pavilonů B a C Prosek" a k 

návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce na rok 2022 v kapitole 04 

- Školství, mládež a sport 
 

 

 

radní Šimral 18.55 Mgr. Němcová 

108.  45008 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní 

vestavba a zateplení stropu 5. NP" a k 

návrhu na úpravu rozpočtu a celkových 

nákladů investiční akce v kapitole 04 
 

 

 

radní Šimral 19.00 Mgr. Němcová 
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109.  45025 k návrhu SML MHMP na zavedení 

nových investičních akcí do centrálního 

číselníku akcí včetně stanovení celkových 

nákladů investičních akcí 
 

 

radní Šimral 19.05 Mgr. Němcová 

110.  44159 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace na zajištění 

provozu Pražského inovačního institutu, 

z. ú. v roce 2022 a na úpravou rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

 

radní Šimral 19.10 Ing. Kubešová 

111.  44789 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací z dotačního 

programu Asistenční vouchery hl. m. 

Prahy prostřednictvím projektu Prague 

Smart Accelerator spolufinancovaného z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání ČR a zařazení podpořených 

projektů do akčního plánu RIS3 strategie 

hlavního města Prahy 2021-2022 
 

 

radní Šimral 19.15 Ing. Kubešová 

112.  44716 

 

 

 

 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování; 

zhotovitel", k návrhu usnesení Rady HMP 

předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke 

schválení budoucí originární nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem do 

vlastnictví hl. m. Prahy na základě této 

veřejné zakázky a k návrhu úpravy 

rozpočtu a úpravu celkových nákladů 

investiční akce (CNA) 
 
 

radní Šimral 19.20 Ing. Kalina, MBA 

113.  45078 

 

 

 

 

 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

vybraného dodavatele k veřejné zakázce 

"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 

Dušní, P1 - výstavby tělocvičny; 

zhotovitel", ke zrušení zadávacího řízení 

"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 

Dušní, P1 - výstavby tělocvičny; 

zhotovitel", k záměru odboru investičního 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 

Dušní, P1 - výstavby tělocvičny; 

zhotovitel II", k návrhu usnesení Rady 

HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

ke schválení budoucí originární nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem do 

majetku hl.m. Prahy na základě této 

veřejné zakázky a k návrhu na úpravu 

rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

 

radní Šimral 19.25 Ing. Kalina, MBA 
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114.  44986 k návrhu Strategie romské integrace v 

hlavním městě Praze pro roky 2022-2030 
 

radní Třeštíková 19.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Šimáček, 

ředitel Centra 

sociálních služeb 

Praha 

Bc. Dužda, 

romský 

koordinátor 

MHMP 

J. Balog, člen 

výboru pro 

národnostní 

menšiny ZHMP 

 

115.  45323 k výsledku výběrových řízení na 

ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 

Divadlo Na zábradlí a Divadlo pod 

Palmovkou 

 

radní Třeštíková 19.35 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

P. Štědroň, ředitel 

Divadla Na 

zábradlí 

M. Lang, ředitel 

Divadla pod 

Palmovkou 

 

116.  45061 k návrhu na jmenování ředitele p.o. 

Muzeum hl. m. Prahy 
 

radní Třeštíková 19.40 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

RNDr. Ing. 

Macek 

 

117.  45110 k návrhu na odvolání ředitelky 

příspěvkové organizace Muzeum 

hlavního města Prahy 
 

 
 

radní Třeštíková 19.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

118.  44402 k návrhu na realizaci opatření k podpoře 

příjezdového cestovního ruchu a k návrhu 

na podporu kulturní a kulturně vzdělávací 

infrastruktury 
 
 

 

radní Třeštíková 19.50 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

119.  44551 k plánu podpory bydlení osob v sociální 

tísni hlavního města Prahy do roku 2030 

 

- přerušen 1.8.22 

 

radní Zábranský 19.55 Ing. Tunkl 

120.  44326 

 

 

k návrhu konceptu fungování Městské 

nájemní agentury v letech 2023 – 2025 

 

- stažen 27.6.22 

 

radní Zábranský 

 

 

20.00 Ing. Tunkl 

121.  45242 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

živnostenského a občanskosprávního 

Magistrátu hl. m. Prahy 
 

 

 

ředitel MHMP 20.05 Ing. Dederová 

Mgr. Štefaňák 
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122.  45328 k záměru odboru právní podpory MHMP 

k realizaci nadlimitní veřejné zakázky s 

názvem "Provedení hloubkových auditů 

veřejných zakázek a majetkových 

transakcí v určených společnostech 

založených hl. m. Prahou a dále i v 

prostředí Magistrátu hl. m. Prahy" a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

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

správa 
 

 

 

ředitel MHMP 20.10 JUDr. Havel, 

Ph.D. 

Mgr. Vrbíková 

Mgr. Dufková 

123.   Podání  20.15  

124.   Operativní rozhodování Rady HMP    

125.  45233 k návrhu programu jednání 39. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 8. 9. 2022 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

126.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43173 k revokaci usnesení Rady HMP č.1614 ze 

dne 28.6.2021 a k přijetí nových Pravidel 

pro vyhotovování a přípravu materiálů 

pro jednání Rady HMP 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

2.  44804 ke schválení aktualizace vybraných 

kapitol Operačního manuálu Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  44961 k návrhu na uvolnění rezervy z kap. 07 - 

BEZPEČNOST pro městskou část Praha - 

Zbraslav na provedení rekonstrukce 

služebny Městské policie hl.m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  45004 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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5.  45005 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

6.  45281 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

7.  45359 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 5 a navýšení limitu prostředků 

na platy Městské policie hl. m. Prahy pro 

rok 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

8.  44587 

 

 

 

k snížení retenční kapacity vodního díla 

Orlík na nástupní větvi povodní v 

souvislosti se stavební akcí „Výstavba 

nového bezpečnostního přelivu na VD 

Orlík“ 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

9.  45463 

 

 

k návrhu na zavedení nových investičních 

akcí do centrálního číselníku akcí v roce 

2022 - kapitola 07 – bezpečnost 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

10.  45497 

 

 

k novele obecně závazné vyhlášky č. 

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hlavního města Prahy - 

textová část 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

11.  45482 

 

 

k návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

společné expozici a prezentaci na veletrhu 

Expo Real 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

12.  44631 k uzavření Dohody o narovnání mezi 

společností Operátor ICT, a.s. a hlavním 

městem Prahou 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

13.  42875 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městským částem Praha 1, 

Praha 5, Praha 8 a Praha - Zbraslav 

(pozemky v k.ú. Malá Strana, pozemky v 

k.ú. Smíchov, pozemek v k.ú. Karlín a 

pozemky v k.ú. Zbraslav) a k návrhu 

změny zřizovací listiny příspěvkové 

organizace hlavního města Prahy Správa 

služeb hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

 

radní Chabr 

  



 20 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  41134 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu lehkého prodejního stánku, na 

pozemku parc. č. 2942/2 v k.ú. Nusle, 

Praha 4 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

15.  41454 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr nazvaný „2970407 Prokopova - 

Havlíčkovo náměstí, Praha 3, Přechod pro 

chodce“ na pozemcích parc. č. 773/1, 743 

v k.ú. Žižkov, Praha 3 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

16.  41466 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro komunikaci Pobřežní III, 1. etapa, 

úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 

záměr „ROHAN CITY PARK“ na 

pozemcích parc. č. 767/11, 767/45, 

767/62, 767/205, 767/208, 767/221 a 

844/3 vše v k.ú. Karlín, Praha 8 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

17.  44668 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace Institutu 

plánování a rozvoje hlavního města 

Prahy, na první vydání Katalogu 

doporučených prvků veřejných 

prostranství hl. města Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

18.  44932 k návrhu OCP MHMP na úpravu 

celkových nákladů investiční akce p.o. 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

19.  44964 k návrhu OCP MHMP na navýšení 

celkových nákladů akce "Výstavní 

pavilon - Areál JIH" a převod 

kapitálových výdajů v roce 2022 u 

příspěvkové organizace Botanická 

zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

20.  45080 k návrhu OCP MHMP uzavřít Dohodu o 

prominutí nájemného z důvodu výpovědi 

nájemní smlouvy č. 

NAP/85/04/004021/2014 ze strany 

nájemce 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

21.  45162 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v kapitole 

02 - Městská infrastruktura v roce 2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

22.  45198 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Lesy hl. 

m. Prahy na realizaci akce Dny stromů a k 

úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy v roce 

2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 
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23.  44090 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 

pořízení chrániček od společnosti PODA 

a.s. a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2022 a zavedení nové 

investiční akce do centrálního číselníku 

akcí vč. stanovení celkových nákladů 

investiční akce 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

24.  42291 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi HMP a obchodní společností 

Energie - stavební a báňská a.s., IČO 

45146802, se sídlem Vašíčkova 3081,  

272 04 Kladno 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

25.  45401 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o financování služeb spojených 

s přípravou projektů (ELENA -2019-148) 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

26.  45299 

 

 

 

k návrhu OCP na úpravu rozpočtu v 

kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2022 a k čerpání fondu finančního 

vypořádání příspěvkové organizace 

Pražské společenství obnovitelné energie 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

27.  44594 

 

 

k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi HMP, PREdistribucí, a.s., Ing. 

Radimem Šenkem a Mgr. Hanou 

Šenkovou 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

28.  45048 

 

 

k návrhu na změnu charakteru části 

poskytnuté dotace MČ Praha – Čakovice 

a MČ Praha - Slivenec 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 
 

  

29.  45362 

 

 

k návrhu na zavedení investičních akcí 

vlastního hlavního města Prahy v kapitole 

03 - MHMP ODO-SK do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

30.  44431 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 

práv a povinností stavebníka mezi hl. m. 

Praha a akciovou společností Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

31.  44793 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k 

pozemkům parc. č. 3115, parc. č. 3116/1 a 

parc. č. 3145/2 v katastrálním území 

Libeň za účelem budoucího zřízení 

věcného břemene kabelové trasy pro 

napájecí kabely a stožárů a kabelové trasy 

světelného signalizačního zařízení 

umístěných v rámci stavby “Obnova 

světelného signalizačního zařízení (SSZ) 

9.209 Sokolovská – Českomoravská“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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32.  44959 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 

zajišťovanou autobusovými dopravci PID 

ve 2. čtvrtletí 2022 a k úpravě rozpočtu vl. 

hl. města Prahy v kapitole 03 Doprava v 

roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

33.  44715 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/4 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

34.  44740 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

35.  44742 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

36.  44744 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/12 na pozemku parc. č. 1627, k.ú. Troja 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

37.  45069 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 835/2 a parc. č. 835/21 v katastrálním 

území Letňany do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

38.  45156 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 běžné výdaje 

ODO v kapitole 03 Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

39.  45291 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

06 - Kultura - cestovní ruch 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

40.  45317 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 - Doprava 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

41.  45319 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 - Doprava 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

42.  45230 k návrhu na zajištění operativní správy 

dokončené stavby č. 44592 Parkovací 

dům Petržílkova (P+R Nové Butovice) 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

43.  37554 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 

zrušení některých vyhlášek v oblasti 

taxislužby 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

44.  44955 k návrhu na ukončení účasti hlavního 

města Prahy ve spolku CIVINET Česká a 

Slovenská republika, z. s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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45.  42685 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření darovací smlouvy na 

bezúplatný převod pozemků pod stavbou 

silnice I. třídy I/7 Lipská a stavby silnice 

I. třídy I/7 Lipská v rámci vzájemného 

majetkoprávního vypořádání staveb 

pozemních komunikací, silničních 

pozemků a dalších nemovitostí 

souvisejících se stavbou dálnice D0 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

46.  45285 

 

 

 

ke schválení Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení práva stavby  a Smluv o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti na stavbu č. 

42821 Dvorecký most 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

47.  45413 

 

 

 

k poskytnutí finančních prostředků 

formou účelové neinvestiční dotace na 

organizaci akce Den bez aut MČ Praha - 

Újezd a k úpravě rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

48.  45477 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK a MHMP-INV v 

kapitole 03 Doprava a úpravu Plánu 

realizace investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

49.  45491 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu Plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

50.  45516 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace správy 

a údržby komunikací zajišťovaný 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

51.  45324 

 

 

k návrhu na zavedení investičních akcí 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v 

kapitole 03 do centrálního číselníku akcí v 

roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

52.  44505 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/8 na pozemku parc. č. 1714/3, k.ú. 

Hostivař 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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53.  45002 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000408/2022 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha - 

Dolní Měcholupy a na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s přijetím mimořádné splátky 

návratné finanční výpomoci od MČ Praha 

- Dolní Měcholupy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

54.  45042 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci č. 

INO/16/06/000399/2021 poskytnuté MČ 

Praha 14 z rozpočtu hlavního města Prahy 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

55.  45081 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000391/2020 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha - 

Lysolaje a na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy v roce 2022 v souvislosti s 

přijetím mimořádné splátky návratné 

finanční výpomoci od MČ Praha – 

Lysolaje 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

56.  44922 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m.Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

57.  45093 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v roce 2022 v souvislosti s 

mimořádnou splátkou návratné finanční 

výpomoci městskou částí Praha – 

Lysolaje 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

58.  45113 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtu hl. 

m. Prahy v roce 2022 MČ Praha-

Štěrboholy na akci ZŠ Štěrboholy - 

2.stupeň vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

59.  45120 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 
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60.  45148 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelových investičních dotací MČ Praha 

10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

61.  45158 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a vrácení neinvestičních 

příspěvků na výkon pěstounské péče 

přijatých od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce 

České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

62.  45251 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním Veřejné informační služby 

knihoven určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

63.  45252 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí na 

řešení naléhavých potřeb při zabezpečení 

provozu sociálních služeb určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha – Březiněves 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

64.  45253 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva zdravotnictví v souvislosti 

s financováním specializačního 

vzdělávání zdravotnických pracovníků - 

rezidenční místa určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

65.  45254 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

adaptační skupiny pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určené 

pro MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

66.  45256 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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67.  45257 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční a neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury na realizaci projektu 

z programu Veřejné informační služby 

knihoven na rok 2022, zavedení nové 

investiční akce do centrálního číselníku 

akcí vč. stanovení celkových nákladů 

akce 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

68.  45258 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na realizaci 

projektů z programu Veřejné informační 

služby knihoven na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

69.  45259 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva 

zdravotnictví na specializační vzdělávání 

zdravotnických pracovníků - rezidenční 

místa a dotační program pro 

poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

70.  45306 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelové investiční dotace MČ Praha - 

Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva 

na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

71.  45335 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 o 

neinvestiční transfer určený na projekt 

spolufinancovaný z EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

72.  45336 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 

  

73.  45339 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 
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74.  45341 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha 14 a 

její vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

75.  45352 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 3, Praha 

6 a Praha 22 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

76.  45356 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na kulturní 

aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

77.  45364 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

78.  45388 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 

  

79.  45389 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

80.  45431 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

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 

  

81.  45480 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 3, Praha 10, 

Praha 11, Praha 15 a Praha - Velká 

Chuchle na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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82.  45260 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

83.  45309 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Praha na rok 2022 a poskytnutí dotací MČ 

hl.m.Prahy na realizaci opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené inflací 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

84.  44281 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření rámcové smlouvy o 

poskytování služeb v oblasti komunikace 

a marketingu mezi HMP a společností 

Výstaviště Praha, a.s., IČO 25649329, se 

sídlem Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 

Praha 7 a na úpravu rozpočtu 

kapitálových a běžných výdajů odboru 

INV MHMP na rok 2022 v kap. 06 - 

Kultura a cestovní ruch 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

85.  45501 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelových investičních dotací městským 

částem hl. m. Prahy na navýšení kapacit v 

oblasti školské infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

86.  45458 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelové investiční dotace MČ Praha - 

Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva 

na spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

87.  45498 

 

 

k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha - Koloděje k podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

88.  45118 

 

 

k návrhu na změnu charakteru části 

finančních prostředků ponechaných 

městské části Praha 21 k čerpání v roce 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

89.  44750 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dohod o postoupení práv a 

povinností, dodatků k nájemním 

smlouvám a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

90.  44846 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní 

smlouvě 

 

radní Chabr   

91.  44878 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   
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92.  44896 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

93.  44969 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

94.  45001 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

95.  45054 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

96.  45276 k návrhu na uzavření Dodatku č.2 ke 

smlouvě o sdružení a uzavření budoucí 

smlouvy kupní a darovací č. 

INO/21/03/005059/2009  mezi hlavním 

městem Praha a Družstvem ISK Nová 

Ves 

 

radní Chabr   

97.  45167 k návrhu na majetkoprávní vypořádání - 

části pozemků parc.č. 809/3 a 812/1 v k.ú. 

Letňany 

 

radní Chabr   

98.  42667 k návrhu směny pozemku parc.č. 9/2 v 

k.ú. Nedvězí u Říčan ve vlastnictví 

fyzické osoby za pozemek parc.č. 8/20 v 

k.ú. Nedvězí u Říčan ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

99.  44472 k návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 

1284/1, 1285, 1286 a 1290 v k.ú. 

Běchovice, obec Praha, za pozemky parc. 

č. 1561, 1562/1, 1563/1 a 1571/7, vše v 

k.ú. Dubeč, obec Praha 

 

radní Chabr   

100.  44754 k návrhu na směnu pozemků mezi 

společností Skanska Gamma Projekt 

Company, s.r.o. a hlavním městem 

Prahou 

 

radní Chabr   

101.  44890 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 3626/6 v k.ú. Žižkov ve 

prospěch České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

radní Chabr   

102.  43952 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č.  2101/2, 2102/2, 2102/5, 2102/6, 

2102/7, 2102/8, 2102/10, 2102/11, 

2102/12, 2102/13, 2102/14, 2102/15, 

2102/16, 2102/24, 2102/25, 2102/29, 

2103/1, 2103/2, 2102/1 a 3823/10 vše k.ú. 

Libeň a k návrhu na zřízení služebnosti 

 

radní Chabr   
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103.  44646 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 235/2 o výměře 28 m2 k.ú. 

Vokovice 

 

radní Chabr   

104.  44940 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 430 k.ú. Čimice 

 

radní Chabr   

105.  45028 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 601/73 o výměře 77 m2 v k.ú. 

Horní Měcholupy 

 

radní Chabr   

106.  45071 k návrhu na schválení úplatného převodu 

části pozemku parc. č. 1227/43 o výměře 

13 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

107.  45211 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 232/121 a 232/122 v k.ú. Černý 

Most z vlastnictví hl.m. Prahy do 

podílového spoluvlastnictví všech 

vlastníků bytů a podílových 

spoluvlastníků společných částí budov 

č.p. 991 a 992 vše v k.ú. Černý Most, 

kteří jsou zapsáni na LV č. 159 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

108.  44607 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na pozemku 

parc.č. 649 k.ú. Modřany do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

109.  45082 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 2673/2 v k.ú. Záběhlice, obec Praha z 

vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

110.  42604 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č.1221/6,1221/7,1864/2,1865/2,1868

/8,1869/2,1869/3,1869/4,1869/6 v k.ú 

Vršovice z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu : 

Ministerstvo obrany, IČO:60162694,se 

sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 

Praha 6 , příslušnost k organizační složce 

právnické osoby: Agentura hospodaření s 

nemovitým majetkem MO - Oddělení 

územní správy nemovitého majetku 

Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 

Praha 1 do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   
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111.  43851 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav 

(rozšíření) komunikace Mezilehlá vč. 4 ks 

uličních vpustí, 2 ks parkovacích stání, 

zpomalovacího prahu, chodníku, 3 ks 

svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 

komunikační zeleně a pozemků parc. č. 

165/8, parc. č. 165/9, parc. č. 165/10, 

parc. č. 166/1, parc. č. 166/7, parc. č. 

166/9, parc. č. 166/10, parc. č. 167/3 vše v 

k. ú. Hrdlořezy, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Real-Treuhand Reality s.r.o. 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

112.  43940 k návrhu bezúplatné nabytí části pozemku 

parc.č. 752/5 v k.ú. Malešice z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

113.  44973 k návrhu na bezúplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

1/2 na pozemku parc.č. 957/1 v k.ú. 

Satalice 

 

radní Chabr   

114.  44416 k návrhu na zrušení usnesení RHMP č. 

426 ze dne 9.3.2020 a k návrhu na 

bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 

2524/34 v k.ú. Záběhlice, obec Praha, z 

vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

115.  44632 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace v k. ú. Letňany, obec Praha, 

z vlastnictví společnosti Skanska 

Transbeton, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

116.  45010 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 2490/2 a 2652/2 v k.ú. 

Stodůlky 

 

radní Chabr   

117.  45130 k návrhu na bezúplatné nabytí vjezdu k 

obytnému domu, rekonstrukce chodníku, 

zpevněné plochy s trávníkem 

(zatravňovací dlažba) a chodníkového 

schodiště vše v k. ú. Řepy, obec Praha, z 

vlastnictví společnosti Real Estate Invest 

Development, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   
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118.  45139 k návrhu na bezúplatné nabytí 

rekonstrukce komunikace vč. 4 ks 

kolmých parkovacích stání, chodníků vč. 

8 ks vjezdů a 5 ks podélných parkovacích 

stání, 6 ks svislého dopravního značení a 

vodorovného dopravního značení, 

městské zeleně vč. 2 ks stromů, 3 ks 

uličních vpustí, 5 ks sloupů veřejného 

osvětlení a kabelového vedení vše v k. ú. 

Libeň, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Skanska Reality a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

119.  44410 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění 

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 

hl.m. Prahy městské části Praha 10 

 

radní Chabr   

120.  44590 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 

městským částem Praha 4, Praha 5 a 

Praha 10 (pozemek v k.ú. Krč, pozemek v 

k.ú. Košíře a pozemky v k.ú. Strašnice) 

 

radní Chabr   

121.  44796 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městským částem  Praha 6 a 

Praha 11 (stavba veřejného osvětlení v 

k.ú. Vokovice, pozemky v k.ú. Střešovice 

a Háje) 

 

radní Chabr   

122.  45009 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha - Přední 

Kopanina (vodohospodářský majetek v 

k.ú. Přední Kopanina) 

 

radní Chabr   
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123.  44864 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, svěření věcí z vlastnictví hl.m. 

Prahy do správy městské části Praha 13 

 

radní Chabr   

124.  45060 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností CPI 

Retail Portfolio V, s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr   

125.  45169 

 

 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy na pronájem části pozemku, 

dodatků k nájemním smlouvám a 

smlouvy o výpůjčce nemovité věci za 

účelem zřízení dočasného školského 

zařízení v k. ú. Veleslavín 

 

radní Chabr   

126.  45396 

 

 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 

3406 umístěné na pozemku parc. č. 

4400/76 vše v k. ú. Modřany, obec Praha, 

z vlastnictví Česká pošta, s.p. do 

vlastnictví hl. m. Prahy, k návrhu na 

uzavření nájemních smluv na část budovy 

č. p. 3406 umístěné na pozemku parc. č. 

4400/76 vše v k. ú. Modřany, obec Praha 

a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 a navýšení 

celkových nákladů u investiční  akce č. 

45184 - Výkupy pozemků, budov a staveb 

– HOM 

 

radní Chabr   

127.  45436 

 

 

k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 

radní Chabr   

128.  45447 

 

 

k návrhu na uplatné nabytí vlastnického 

práva k pozemku parc.č. 2848/1 v k.ú. 

Záběhlice 

 

radní Chabr   

129.  36756 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2568 ze 

dne 24.10.2017 k návrhu na úplatný 

převod části pozemku parc. č. 1773/1 v 

k.ú. Nusle 

 

radní Chabr   

130.  45395 

 

 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2143 ze 

dne 19.11.2013 k návrhu na směnu 

pozemků parc. č. 1892/2 o výměře 32 m2, 

parc. č. 1892/3 o výměře 929 m2, parc. č. 

2370/14 o výměře 402 m2 a parc. č. 

2370/16 o výměře 1455 m2 v k.ú. 

Kunratice ve vlastnictví společnosti AHI 

Oscar s.r.o., za část pozemku parc. č. 

2368/5 o výměře 3708 m2 a celý 

pozemek parc. č. 2370/11 o výměře 86 

m2 v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   
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131.  45402 

 

 

k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 214/445 o výměře 9 m2 k.ú. 

Újezd u Průhonic 

 

radní Chabr   

132.  44936 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

133.  45050 k návrhu na sloučení vybraných 

příspěvkových organizací v působnosti 

SOV MHMP  Domov pro seniory Chodov 

a  Domov pro seniory Pyšely s účinností 

od 1. 1. 2023 a k návrhu na změnu 

zřizovací listiny 

 

radní Johnová   

134.  45134 k návrhu na sloučení vybraných 

příspěvkových organizací v působnosti 

SOV MHMP s účinností od 1. 1. 2023 a k 

návrhu na změnu zřizovací listiny 

 

radní Johnová   

135.  45170 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Centrum služeb 

pro rodinu a dítě a dětský domov 

Charlotty Masarykové, příspěvková 

organizace 

 

radní Johnová   

136.  44565 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku, zvýšení limitu prostředků na 

platy a zvýšení limitu počtu zaměstnanců 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy a 

k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

v kap.08 v roce 2022 

 

radní Johnová   

137.  45208 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   

138.  45426 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba hlavního 

města Prahy a na úpravu rozpočtu hl.m. 

Prahy v kap. 05 na rok 2022 

 

radní Johnová   

139.  45229 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Domov se zvláštním režimem 

Terezín a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v 

roce 2022 

 

radní Johnová   
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140.  45236 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Sulická 

 

radní Johnová   

141.  45300 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Háje 

 

radní Johnová   

142.  45246 k návrhu odprodeje přebytečného 

movitého majetku příspěvkové organizace 

hl.m. Prahy Zdravotnická záchranná 

služba hl.m. Prahy 

 

radní Johnová   

143.  44817 k návrhu na převod finančních prostředků 

u investičních akcí v rámci kap. 05 a z 

kap. 05 do kap. 08, na zavedení nové 

investiční akce kap. 08 do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022 včetně 

stanovení celkových nákladů investiční 

akce a úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2022 

 

radní Johnová   

144.  45153 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. 

Prahy, příspěvková organizace 

 

radní Johnová   

145.  45193 k návrhu na zavedení nových investičních 

akcí příspěvkových organizací v 

působnosti odboru ZDR MHMP v kap. 

0581 a kap. 0881 do centrálního číselníku 

akcí 

 

radní Johnová   

146.  44360 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola 

stavební Josefa Gočára, Praha 4, 

Družstevní ochoz 3 

 

radní Šimral   

147.  45097 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace č. 

DOT/61/04/014342/2022 s příjemcem 

dotace spolkem TJ Sokol Řepy, z.s. 

 

radní Šimral   

148.  45178 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke 

Smlouvě o zajištění provozu 

Podnikatelského a inovačního centra č. 

DIL/53/03/001864/2021 ze dne 17. 6. 

2021 

 

radní Šimral   

149.  45216 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2022 v kap. 0416 

 

radní Šimral   
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150.  45007 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral   

151.  45065 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

realizací projektů v rámci OP VVV 

 

radní Šimral   

152.  45096 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

realizací projektu v rámci OP VVV 

 

radní Šimral   

153.  45128 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

154.  45149 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   

155.  45223 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 2022" 

 

radní Šimral   

156.  45248 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

157.  45268 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 31. 

7. 2022" 

 

radní Šimral   

158.  45293 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

určené na financování "Výzvy na podporu 

ústředních a mezinárodních kol soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022" 

 

radní Šimral   
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159.  45377 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

určené na financování "Výzvy pro podání 

žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti 

primární prevence rizikového chování a 

podpory duševního zdraví ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2022" 

 

radní Šimral   

160.  45284 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Gymnázium Oty Pavla, Praha 

5, Loučanská 520, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

161.  45418 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola logopedická a 

Mateřská škola logopedická, Praha 10, 

Moskevská 29, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

162.  45085 

 

 

k návrhu na poskytnutí neivestiční 

účelové individuální dotace společnosti 

Jsme #HolkyzMarketingu z.s. na projekt 

Akademie pro budoucí zakladatelky 

 

radní Šimral   

163.  45416 

 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací z dotačního 

programu Pilotní ověření systému péče o 

talenty prostřednictvím projektu Prague 

Smart Accelerator spolufinancovaného z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání ČR a k návrhu na úpravu 

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

164.  45441 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí neinvestičních 

účelových individuálních dotací na 

zajištění licencí umožňující přístup 

studentů středních a vysokých škol na 

akce "Týden inovací 2022", "Disraptors 

Summit 2022" a "Future Port Youth" a na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 

 

radní Šimral   

165.  45213 

 

 

k návrhu pravidel a metodik k opatřením 

ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti 

v Praze pro roky 2022 – 2023 

 

radní Šimral   

166.  45297 

 

 

 

k návrhu na stanovení výše platu řediteli a 

ředitelce příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   



 38 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

167.  45510 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, do rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

168.  44837 k návrhu na navýšení celkových nákladů 

investičních akcí v kap. 0662 - KUC 

MHMP a u příspěvkových organizací v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková   

169.  45180 k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

1640 ze dne 20. 6. 2022 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 a usnesení 

Rady hl. m. Prahy č. 1757 ze dne 11. 7. 

2022 k návrhu na poskytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy kap. 06 a 

09 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

170.  44674 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 

účelové investiční dotace Městské části 

Praha 8 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

171.  44734 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06 a na 

poskytnutí účelových individuálních 

neinvestičních dotací - Iráckému foru v 

ČR, z.s. a Dokumentačnímu a muzejnímu 

středisku slovenské menšiny v ČR, z.s. 

 

radní Třeštíková   

172.  44823 k návrhu na zavedení nových investičních 

akcí kap. 0662 - KUC MHMP a 

příspěvkových organizací do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

173.  44879 k návrhu na změnu účelu finančních 

prostředků poskytnutých formou účelové 

individuální neinvestiční dotace na 

projekt Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s. a k uzavření dodatků ke 

smlouvám o poskytnutí individuální 

účelové neinvestiční dotace s 

organizacemi Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s., MRIYA UA, z.s. a 

Integrační centrum Praha o.p.s. 

 

radní Třeštíková   

174.  43114 k návrhu na uzavření Dohod o vypořádání 

závazků s příjemci dotací 

 

radní Třeštíková   
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175.  44975 k návrhu na uzavření dohody o ukončení 

stávající nájemní smlouvy a uzavření 

nové nájemní smlouvy mezi Národní 

kulturní památkou Vyšehrad, 

příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a 

TENISOVÝM KLUBEM VYŠEHRAD, 

z.s. 

 

radní Třeštíková   

176.  45056 k návrhu změny v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nového žadatele o pronájem 

bytu z této výstavby 

 

radní Zábranský   

177.  45070 k návrhu změny v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nového žadatele o pronájem 

bytu z této výstavby 

 

radní Zábranský   

178.  45108 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

179.  45182 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   

180.  45313 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   

181.  45183 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

182.  45197 k návrhu na podnájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

183.  45237 k návrhu na uzavření smluv o podnájmu 

bytů 

 

radní Zábranský   

184.  45247 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

185.  45302 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

186.  45304 k návrhu na pronájem užívaných bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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187.  45311 k návrhu na pronájmy užívaných bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

188.  45360 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

189.  45397 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

190.  45399 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

191.  45424 k návrhu na podnájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

192.  45272 k návrhu na uzavření dodatků k 

Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace s městskými 

částmi Praha 3, Praha 7, Praha 10 a Praha 

12 v rámci projektu "MHMP - sociální 

bydlení", financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

radní Zábranský 

 

  

193.  45442 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 2325, jehož součástí je stavba č.p. 26, 

na adrese Hraniční 26/3, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, katastrální území Žižkov, z 

vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

hlavního města Prahy, na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy a na 

úpravu celkových nákladů investiční akce 

 

radní Zábranský 

 

radní Chabr 

 

 

  

194.  45150 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 

roku 2022 

 

ředitel MHMP   

195.  45314 k Informativní zprávě o plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

196.  45403 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

197.  45186 k návrhu na uzavření Dodatku č 2 ke 

Smlouvě o využití prostoru kolektoru č. 

INO/01/01/001810/2020 ze dne 31. 01. 

2020 se společností Kolektory Praha, a.s 

 

ředitel MHMP   

198.  43514 k zrušení usnesení Rady HMP č.2612 ze 

dne 9.10.2018 a ke schválení nového 

znění Pravidel centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách hl.m. 

Prahy 

 

ředitel MHMP   
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199.  44954 k organizačním záležitostem souvisejícím 

s ukončením volebního období 2018 – 

2022 

 

ředitel MHMP   

200.  44882 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

1. 6. 2022 do 7. 6. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

201.  45173 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

29. 6. 2022 do 5. 7. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

202.  45174 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

13. 7. 2022 do 19. 7. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

203.  45385 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

3. 8. 2022 do 9. 8. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45325 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti za II. čtvrtletí roku 2022, tj. k 30.06.2022 na základě usnesení Rady 

hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

45077 Informace o postupu řešení nedostatků zjištěných finanční kontrolou příspěvkové 

organizace Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 

 

ředitel MHMP 

45512 

 

Informace o řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kde je 

účastníkem hlavní město Praha za období 01. 01. 2019 - 30. 09. 2021 s následnou 

aktualizací k 31. 07. 2022 

 

ředitel MHMP 

 


