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 P R O G R A M  
25. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 6. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 

 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 36538 k realizaci projektu "Řízení Integrované 

teritoriální investice (ITI) Pražské 

metropolitní oblasti III" 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 36425 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Servis a rozvoj informačního systému 

„Centrální evidence smluv a související 

moduly Obis“" 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

 

4. 36004 k technické novele Pražských stavebních 

předpisů 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

5. 37080 k návrhu na přijetí rozhodnutí mimo 

valnou hromadu ve věci účetní závěrky 

společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 

za rok 2019 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25  

6. 36823 k návrhu osnovy a způsobu zpracování 

Závěrečné zprávy k řešení krizové situace 

ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem 

koronaviru na území hl. m. Prahy 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 JUDr. 

Štalmachová 

7. 36356 k návrhu dalšího postupu ve věci rozvoje 

a využití bývalé Vozovny Orionka v 

majetku DPP, a.s. 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Třeštíková 

 

10.35 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Ing. Witowski,  

gen. řed. DP, a.s. 

8. 37051 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Technická 

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

rok 2019 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.40 Představenstvo 

Technická správa 

komunikací 

hl.m. Prahy, a.s. 

Dozorčí rada 

Technická správa 

komunikací 

hl.m. Prahy, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 36773 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 

zajišťování externích právních služeb pro 

potřeby hl. m. Prahy 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

10. 36177 k návrhu koncepčního dokumentu "Zóny 

placeného stání hl. m. Prahy - Strategie 

rozvoje parkování 2020-2025" 
 

- stažen 8.6.20 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11. 36809 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 41341 Rekonstrukce 

komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 

- Podhoří, realizace stavebních prací" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55 Ing. Freimann 

12. 36659 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k 

nájemní smlouvě č. 

NAO/83/01/016337/2014 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.00 Ing. Rak 

T. Hübl, 

předseda předst. 

Výstaviště Praha, 

 a.s. 
 

13. 37144 k výjezdnímu zasedání Rady hl. m. Prahy 

k sestavení návrhu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.05  

14. 35831 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 

č. 1834 ze dne 29. 7. 2014 a nového 

schválení úplatného převodu pozemků 

parc. č. 2869/203 a parc. č. 2869/204, k.ú. 

Krč 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15. 36035 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem „Úprava hořáků kotlů v blokové 

kotelně NB12 - Ekologizace III." 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

zástupce  

INCONEX, a.s. 

16. 36743 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Centrum sociálních služeb Praha 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.20 PhDr. Klinecký 

Mgr. Šimáček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17. 36592 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Domov pro seniory Elišky 

Purkyňové 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.25 

 

 

PhDr. Klinecký 

18. 36389 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Integrované centrum sociálních 

služeb Odlochovice 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.30 

 

 

PhDr. Klinecký 

19. 36556 k projektovému záměru "Posílení kapacity 

sociální práce na obecních úřadech k 

zajištění koordinace dlouhodobé péče pro 

osoby v seniorském věku" financovanému 

z Operačního programu Zaměstnanost 

 

 

 

radní Johnová 11.35 PhDr. Klinecký 

20. 36467 k odstoupení od podmínek realizace 

projektu "DD - Lab/Dětská dopravní 

laboratoř" a úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21. 36902 návrh ke zmírnění ekonomických dopadů 

šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 

na nájemce nebytových prostor hlavního 

města Prahy pronajímaných školami a 

školskými zařízeními zřizovanými 

hlavním městem Prahou 

 

 

 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22. 36892 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální účelové dotace v 

oblasti sportu spolku Emilova sportovní, 

z.s. 

 

 

 

radní Šimral 11.50 Mgr. Němcová 

23. 35743 k návrhu vyhlášení výzvy č. 4 k 

předkládání žádostí o poskytnutí voucheru 

v rámci projektu Pražský voucher na 

inovační projekty financovaného z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

 

 

radní Šimral 11.55 Ing. Blažek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24. 36523 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 

a.s. za rok 2019 a k určení auditora 

radní Třeštíková 12.00 Představenstvo 

Obecní dům, a.s. 

Dozorčí rada 

Obecní dům, a.s. 

 

25. 36901 k návrhu na vyhlášení Programu pro 

vlastníky památkově významných objektů 

pro rok 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.05 Mgr. Skalický 

26. 36914 k návrhu na vyhlášení Programu pro 

označování provozoven na území Pražské 

památkové rezervace v roce 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.10 Mgr. Skalický 

27. 37102 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 

organizace Galerie hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.15 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

28. 36798 k návrhu na zavedení investičních akcí 

kap. 0662 - KUC MHMP a 

příspěvkových organizací do centrálního 

číselníku akcí v roce 2020 

 

 

 

radní Třeštíková 12.20 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

29. 36972 k návrhu na poskytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury v roce 

2020 na pokrytí ztrát vzniklých v 

souvislosti s nouzovým stavem kvůli 

koronavirové epidemii 

 

 

 

radní Třeštíková 12.25 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

30. 37050 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 

odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2020 

 

 

 

radní Třeštíková 12.30 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

31. 36042 k návrhu Zásad pro poskytování dotací 

hlavním městem Prahou v samostatné 

působnosti 

 

- stažen 18.5.20 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 12.35 JUDr. Havel 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

32. 36460 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

22.4.2020 do 28.4.2020 

 

 

 

Ing. 

Ondráčková 

12.40  

33.  Podání  12.45  

34.  Operativní rozhodování Rady HMP    

35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 37082 k revokaci usnesení Rady HMP č.2560 ze 

dne 25.11.2019 k vyhlášení 54. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 4 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 36409 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „Rekonstrukce kanalizace a 

obnova vodovodního řadu, ul. 

Boleslavova, P4", Praha 4 – Nusle 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3. 36580 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Přístavba k rodinnému 

domu a domovní čistička, kanalizace 

domu č.p. 1741 Praha - Záběhlice“ na 

pozemcích parc. č. 2612 v k. ú. Záběhlice 

a parc.č. 3098/1 v k.ú. Michle, Praha 10 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4. 37005 k návrhu zajištění termínů vyplácení 

dotací schváleným žadatelům v rámci 

programu „Zlepšování kvality ovzduší v 

hl. m. Praze – pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech III“ a úprava 

rozpočtu v kapitole 0254 Městská 

infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5. 36927 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6. 36876 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7. 36975 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kap. 02 - Městská infrastruktura na rok 

2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 37090 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

pro úhradu dodatečných nákladů 

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

zajištění ochrany veřejného zdraví v 

souvislosti s pandemií COVID-19 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9. 36771 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10. 36893 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

aktivní politiku zaměstnanosti určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha-Troja 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11. 36955 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 37010 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 10 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 37011 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost a 

úpravu rozpočtu v kap. 0582 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 37040 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 37041 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na kulturní 

aktivity 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 37046 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na Program 

podpory pro památky UNESCO 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 36947 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 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 3 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 37115 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2020 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 36994 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 v souvislosti s 

přijetím finančních prostředků od MČ 

Praha 11  a jejich vrácením na MPSV 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 36973 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr   

21. 36367 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 2084/21, k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr   

22. 36565 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1638/3, k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

23. 36609 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc.č. 1569/72 o výměře 1 m2 v k.ú. 

Bubeneč 
 

radní Chabr   

24. 36551 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 2184/59 v k.ú. Uhříněves z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25. 36933 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 1929/10 v k.ú. Košíře 

 

radní Chabr   

26. 36700 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování osobních nákladů v projektu 

"Podpora vybraných druhů sociálních 

služeb v krajské síti sociálních služeb na 

území hl. m. Prahy na roky 2019-2021" 

 

radní Johnová   

27. 36754 k návrhu na neposkytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace právnické 

osobě Gymnázium ALTIS s.r.o., se 

sídlem Dopplerova 351/2, Petrovice, 109 

00 Praha 10, IČO: 636 72 197 

 

radní Šimral   

28. 36817 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola Podnikatelská akademie a základní 

škola, s.r.o., se sídlem Praha 4, K 

Milíčovu 674/2, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

29. 36996 k vydání stanoviska ke změnám zápisu 

právnických osob Soukromé gymnasium 

Josefa Škvoreckého s.r.o., se sídlem 

Plzeňská 39/117, Košíře, 150 00 Praha 5 a 

Gymnázium mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha s.r.o., se sídlem Praha 13 - 

Stodůlky, Kuncova 1580, 155 00 v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

30. 36865 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

31. 36937 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2020 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

32. 37032 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na dotační program 

"Podpora nadaných žáků základních a 

středních škol v roce 2020" 

 

radní Šimral   

33. 37031 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určené na dotační program 

"Podpora ústředních a mezinárodních kol 

soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání pro rok 2020" 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

34. 36992 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

35. 36969 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2020 a k 

návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

36. 36371 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů odboru INV na rok 2020 v 

kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch 

 

radní Třeštíková   

37. 36777 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 06 a kap. 09 

 

radní Třeštíková   

38. 36944 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 

bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu 

jejich omezeného užívání pro stavební 

úpravy v domě 

 

radní Zábranský   

39. 36958 k využití městských reklamních ploch 

JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 

období 30. 6. 2020 - 5. 10. 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

37018 Informace pro Radu hlavního města Prahy o podaných oznámeních o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a dále o uplatnění škody v trestních 

řízeních 

 

pověřená řízením 

MHMP 

37166 Informace o usnesení Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP ze dne 4. 6. 2020 předsedkyně 

Výboru pro 

výchovu a 

vzdělávání ZHMP 

 

 

 
 


