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 P R O G R A M  
7. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 2. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 7. 2. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42062 k návrhu na projekt dlouhodobého 

testování vodíkového elektrobusu 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.10 Ing. Witowski, 

gen. řed. DP 

HMP, a.s. 

3.  41700 k návrhu vzorového Memoranda o 

poskytování sdílených jízdních kol na 

území hlavního města Prahy 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.15 Ing. Šíma 

4.  41658 

 

 

 

 

k uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o 

společném postupu a spolupráci ve věci 

revitalizace spodní části Václavského 

náměstí 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

radní Třeštíková 

 

10.20 Ing. Hejma, 

starosta  

MČ Praha 1 

5.  42738 

 

 

 

k Digitální technické mapě kraje pro 

území hl. m. Prahy a k návrhu na úpravu 

rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 - 

Neúčelová rezerva, zvýšení 

neinvestičního a investičního příspěvku a 

navýšení celkových investičních nákladů 

investičních akcí příspěvkové organizace 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v 

roce 2022 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

6.  41846 k návrhu na zavedení nové investiční akce 

do centrálního číselníku akcí a úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  42862 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci s Pražskou vodohospodářskou 

společností a.s. ke stavbě č. 6963 "Celk. 

přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, 

etapa 0001 Nová vodní linky na realizaci 

Dodatečných opatření - druhá část" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 Ing. Kalina, MBA 

8.  41374 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemků hlavního města Prahy 

pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro Kubicom Vršní s.r.o. 
 

 

 

radní Chabr 10.40 Mgr. Dytrychová 

9.  43301 

 

 

k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 
 

 

 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10.  43316 k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 
 

 

 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11.  43218 

 

 

Zahájení pilotního projektu instalace 

dobíjecích stanic – Metropolitní síť II 

společnosti Pražská energetika, a.s. 
 

 
 

radní Chabr 10.55  

12.  43106 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Metropolitní zdravotnický servis, 

příspěvková organizace 
 

 

 

radní Johnová 11.00 Ing. Havelková 

13.  42967 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy – Program adiktologických 

služeb pro rok 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.05 Ing. Mezková, 

MPA. 

14.  43271 

 

 

 

k nařízení, kterým se zakazují některé 

formy prodeje zboží a poskytování služeb 

v energetických odvětvích 

 

radní Kordová 

Marvanová 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

11.10 JUDr. Havel, 

Ph.D. 

15.  42923 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Gymnázium 

Loučanská, P5 - rekonstrukce 

fasády",Loučanská 520/1, Praha 16, a na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a 

k úpravě celkových nákladů 
 

 

 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  43183 k návrhu schválení Statutu, jednacího 

řádu a složení Pracovní skupiny 

Vzdělávání hlavního města Prahy a 

jmenování předsedy a místopředsedkyně 

Pracovní skupiny Vzdělávání hlavního 

města Prahy - projekt Krajský akční plán 

vzdělávání v hlavním městě Praze III a ke 

zrušení Statutu Pracovní skupiny 

Vzdělávání z hlavního města Prahy z roku 

2016 
 

 

 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 

17.  43068 ke schválení Memoranda o vzájemné 

spolupráci mezi Vysokou školou 

uměleckoprůmyslovou v Praze a hlavním 

městem Prahou 
 
 

 

radní Šimral 11.25 Ing. Kubešová 

18.  43011 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 11.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

19.  43034 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Dodávka 

ochranných obličejových masek pro 

MHMP“ 
 

 
 

ředitel MHMP 11.35 Ing. Stránský 

20.   Podání  11.40  

21.   Operativní rozhodování Rady HMP    

22.  43257 k návrhu programu jednání 34. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 2. 2022 

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 285 

ze dne 14. 2. 2022 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

23.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43104 k revokaci usnesení Rady HMP č. 287 ze 

dne 17. 2. 2020 k vyhlášení 46. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 3 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43153 k personálním změnám v Komisi Rady  

hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart 

Cities v hl. m. Praze 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43267 k personálním změnám v Komisi Rady 

HMP pro čestné občanství hl.m. Prahy a 

ceny hl.m. Prahy 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  43210 k návrhu na schválení záměru 

dlouhodobého pronájmu služebního vozu 

pro Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  43312 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 238 ze 

dne 14. 2. 2022 na pořízení změny ÚP 

504/2019 (fáze „podnět“, vlna 30) 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6.  42206 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 2/2, 6/15 a 10 v kat. ú. Lipence do 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  43234 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura a kap. 07 – Bezpečnost 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  42957 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k 

pozemku   parc. č. 4482/1 v katastrálním 

území Strašnice za účelem budoucího 

zřízení služebnosti schodiště umístěného 

v rámci stavby "Drážní promenáda, Praha 

10, č.akce 1000059" 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

9.  43071 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.  43136 ke změně projektu "Zvýšení efektivity 

správy dopravního systému hl. m. Prahy" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

  

11.  42913 k návrhu časového plánu k vyúčtování 

výsledků hospodaření hlavního města 

Prahy za rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  43206 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha 12 k podání žádosti na 

Ministerstvo životního prostředí o 

poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  43245 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu ze Státního 

fondu životního prostředí v souvislosti s 

financováním z Národního programu 

Životní prostředí  - IV určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha 21 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  43280 k návrhu na navýšení rozpočtu 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 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha – Lysolaje 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  42582 k návrhu na uzavření smlouvy se 

společností TRADE CENTRE PRAHA 

a.s. o zajištění správy areálu Skloněná a o 

výkonu dalších činností 
 

radní Chabr   

16.  42645 k návrhu na uzavření dohod o uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou 

splatnosti na 36 měsíců s nájemci 

nebytových prostor ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 
 

radní Chabr   

17.  42657 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

18.  42965 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 
 

radní Chabr   

19.  42810 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 1195/4, parc. č. 1195/5 a parc. č. 

1195/9, vše v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

20.  42824 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 465/4 k. ú. Motol 
 

radní Chabr   

21.  41492 k návrhu na bezúplatné nabytí částí 

pozemku parc.č.973/30 v k.ú. Liboc z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu : Úřad pro 

zastupování státu ve věcech 

majetkových,IČO:69797111,se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2 do 

vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  42043 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 12 

(pozemky v k.ú. Kamýk a k.ú. Modřany) 
 

radní Chabr   

23.  42836 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 - 

Šeberov (stavby veřejného osvětlení v 

k.ú. Šeberov) 
 

radní Chabr   

24.  43122 k návrhu na vzetí na vědomí informaci o 

průběhu a výsledku výběrového řízení na 

obsazení funkce ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Metropolitní zdravotnický servis 
 

radní Johnová   

25.  42866 k návrhu na neposkytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace v oblasti 

sportu společnosti MGA GREIF s.r.o. 
 

radní Šimral   

26.  43110 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 a k 

návrhu opatření přijatého odborem 

školství, mládeže a sportu Magistrátu 

hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

27.  43261 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

28.  43200 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

29.  43101 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

19. 1. 2022 do 25. 1. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 
Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43131 Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za 

II. pololetí 2021 
 

ředitel MHMP 

 


