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 P R O G R A M  
3. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 1. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 11. 1. 2021 

                           - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 18. 1. 2021 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 39056 k revokaci usnesení Rady HMP č.2967 ze 

dne 27.11.2018 k návrhu zástupců hl.m. 

Prahy do odborných orgánů Rady 

Asociace krajů ČR a k pověření 

zastupování hl.m. Prahy v orgánech 

Svazu měst a obcí ČR ve volebním 

období 2018 - 2022, ve znění usnesení 

Rady HMP č. 17 ze dne 14.1.2019 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10  

3. 38339 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 

parc. 2272 v kat. ú. Hostivař do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.15 

 

RNDr. Kyjovský 

4. 39029 k návrhu na poskytnutí účelových 

investičních dotací v rámci projektu 

"Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze 

- pořízení ekologického vytápění v 

domácnostech NZÚ - AMO" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5. 39004 k návrhu dodatku č. 5 k Mandátní 

smlouvě č. MAN/21/05/006276/2013 

uzavřené dne 19.12.2013 mezi Hlavním 

městem Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. v 

rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a 

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 

etapa 0001 Nová vodní linka 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 Ing. Freimann 

6. 39086 k návrhu na schválení plánů realizace 

investičních akcí a správy komunikací 

zajišťovaných Technickou správou 

komunikací a.s. v roce 2021 

 

- stažen 18.1.21 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 39065 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, 

kterým se vymezují oblasti hlavního 

města Prahy, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít 

za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy, ve znění pozdějších předpisů 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 

8. 38518 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání mezi společností Theta Real 

s.r.o. a hlavním městem Prahou 

 

- přerušen 11.1.21 

- elektronicky 

 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak 

9. 39123 k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 

Prahy na rok 2021 městským částem hl.m. 

Prahy a úpravu rozpočtu kap. 06 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 10.45 

 

 

 

MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

10.  Podání  10.50  

11.  Operativní rozhodování Rady HMP    

12.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39091 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 39097 k vyhlášení 60. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 39078 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 39174 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

5. 39175 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 
 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

6. 38915 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

6 nik v opěrné zdi Letenských sadů na 

části pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP, se 

spolkem "c2c-kruh kurátorů a kritiků" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7. 39107 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 v souvislosti s 

poskytnutým transferem ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 

věcí na projekt z Operačního programu 

Zaměstnanost určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha – Kunratice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8. 39088 k návrhu časového plánu vyúčtování 

výsledků hospodaření hlavního města 

Prahy za rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9. 38541 k návrhu na schválení uzavření pachtovní 

smlouvy, dodatků k nájemním smlouvám 

a smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10. 38803 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, 

chodníků, komunikační zeleně, svislého a 

vodorovného dopravního značení, 2 ks 

uličních vpustí a veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení na pozemcích 

parc.č. 954/3, 958/5, 958/11 a 965/13 v 

k.ú. Jinonice, obec Praha a pozemků  

parc.č. 954/3, 958/5, 958/11 a 958/13 v 

k.ú. Jinonice, obec Praha z vlastnictví 

Next development s.r.o. do vlastnictví hl. 

m. Prahy 
 

radní Chabr   

11. 39042 k žádosti městské části Praha - Řeporyje o 

souhlas s úplatným nabytím nemovitosti v 

k.ú. Řeporyje z vlastnictví ČR - Úřadu 

pro zastupování ve věcech majetkových, 

do vlastnictví hlavního města Prahy, 

svěřené správy městské části Praha - 

Řeporyje, předložené podle § 13 odst. 4 

obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 

Prahy 
 

radní Chabr   

12. 37765 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 4 (pozemky v k.ú. 

Lhotka) 
 

radní Chabr   

13. 38353 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 5 

(pozemky v k.ú. Smíchov, Hlubočepy, 

Košíře) 

 

radní Chabr   

14. 38597 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 - Dolní 

Počernice (stavby veřejného osvětlení v 

k.ú. Dolní Počernice) 

 

radní Chabr   

 
 

 

 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 38736 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 2 (stavby 

veřejného osvětlení v k.ú. Vinohrady a 

k.ú. Nové Město) 
 

radní Chabr   

16. 38945 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 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 

radní Chabr   

17. 38979 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 14 

(stavby veřejného osvětlení v k.ú. Kyje) 
 

radní Chabr   

18. 39115 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní Šimral   

19. 39131 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

20. 38649 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola 

automobilní a informatiky 
 
 

radní Šimral   

21. 39070 k návrhu na přiznání odměny ředitelům 

příspěvkových organizací v působnosti 

KUC MHMP k ocenění pracovních 

zásluh při dovršení životního jubilea 
 

radní Třeštíková   

22. 39110 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

23. 39254 k návrhu na rozpracování usnesení 23. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

21. 1. 2021 
 

ředitel MHMP   

24. 39095 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

30.12.2020 do 5.1.2021 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 
 


