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 P R O G R A M  
3. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 1. 2023 

 
od 10.00 hod. 

 

 

 

BOD  

1.  Určení ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení zápisu z 1. jednání Rady HMP ze dne 9. 1. 2023 

4.  Schválení zápisu z 2. jednání Rady HMP ze dne 16. 1. 2023 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

5.  46284 k návrhu na rozhodnutí o žádostech o 

dotaci v rámci Programu Čistá energie 

Praha 2022 - 2023 I. 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.10 RNDr. Kyjovský 

6.  46514 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 

- Městská infrastruktura na rok 2023 a 

poskytnutí účelové jednorázové 

neinvestiční dotace pro MČ Praha 16 a 

MČ Praha 20 na provozování sběrného 

dvora 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.15 RNDr. Kyjovský 

7.  46200 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o spolupráci mezi Hlavním 

městem Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. pro 

akci Stavba č. 0057 "Prodloužení stoky 

A2, etapa 0004, část 01- gravitační stoka 

z Cholupic do A2" a k návrhu na úpravu 

rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2023 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.20 Ing. Kalina, MBA 

8.  46607 k návrhu na zrušení rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 42935 P+R Opatov; stavební práce" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Kalina, MBA 

9.  46392 

 

VH 

ke změně stanov společnosti Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

THMP, a.s. 

dozorčí rada 

THMP, a.s. 

 

10.   Podání  10.35  

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.  46285 k zahraniční pracovní cestě člena 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46712 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v roce 2023 v souvislosti se 

zajištěním financování projektu 

"Kotlíkové dotace Praha IV" 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

3.  46609 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na část 

pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 

do správy OCP MHMP 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

4.  46244 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Nájemní smlouvě č. 2/21/1901/399 se 

společností BUR Praha 1 Immobilien 

s.r.o. za účelem prodloužení doby nájmu 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

5.  46494 k návrhu na přeúčtování faktur minulých 

let u akce MHMP - ODO SK ORG 

0004346 - "Infrastruktura pro chodce a 

cyklisty" (CYKLO C2 "Satalice-Vinoř, 

Praha 19") v kapitole 03 – Doprava 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  46694 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0816  v roce 2023 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
 

  

7.  46577 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

22 k podání žádosti na Ministerstvo 

životního prostředí o poskytnutí dotace z 

Národního plánu obnovy - Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

8.  46720 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k podání žádosti o poskytnutí dotace z 

Norských fondů prostřednictvím Státního 

fondu Životního prostředí ČR 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

9.  46707 k návrhu časového plánu k vyúčtování 

výsledků hospodaření hlavního města 

Prahy za rok 2022 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

10.  46789 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací 

z investiční rezervy pro městské části hl. 

m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy (v kap. 10) na rok 2023 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  46088 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

12.  46376 k návrhu na schválení výpovědí 

nájemních smluv uzavřených se 

společností BULLDOG REKLAMA s.r.o. 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13.  46427 

 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností 

PANSIB s.r.o. a hl. m. Prahou 
 

radní Chabr   

14.  45866 

 

 

ke směně části pozemku parc. č. 2125 za 

část pozemku parc. č. 1934/3, vše v k.ú. 

Střešovice, obec Praha 
 

radní Chabr   

15.  46317 k návrhu na výpůjčku části pozemků parc. 

č. 1087/6, parc. č. 1088/4, parc. č. 1307/9 

vše v k.ú. Liboc a parc. č. 1297/10, parc. 

č. 1300/13, parc. č. 1739/1 vše v k.ú. 

Ruzyně, pro Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost na akci 

"Tramvajová trať Divoká Šárka - 

Dědinská" 
 

radní Chabr   

16.  45805 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 990/4 v k.ú. Čimice, obec Praha 
 

radní Chabr   

17.  46002 

 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 1083/80 v k.ú. Troja, obec Praha 

radní Chabr   

18.  46416 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníků v 

k. ú. Háje, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti alerama s.r.o. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

19.  46477 

 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 708/38 a parc.č. 708/39 v k.ú. 

Hloubětín, obec Praha, 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 - Nové Město, PSČ: 128 

00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

20.  45688 

 

 

k návrhu na uzavření Smluv o vypořádání 

závazků se subjektem Tenisový klub 

Sparta Praha, z.s. 
 

radní Šimral   

21.  46642 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 6, Nad Alejí 1952 
 

radní Šimral   

22.  46677 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2023 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

23.  46679 

 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2023 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 31. 

12. 2022" 
 

radní Šimral   



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

24.  46699 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Akademii řemesel Praha -  Střední školu 

technickou, Praha 4, Zelený pruh 1294/52 

a k návrhu opatření přijatého odborem 

školství, mládeže a sportu Magistrátu 

hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

25.  46778 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 

odbornou školu zdravotnickou a Střední 

zdravotnickou školu, Praha 1, Alšovo 

nábřeží 6 
 

radní Šimral   

26.  46797 ke zřízení Komise Rady HMP pro 

udělování grantů v oblasti národnostních 

menšin a integrace cizinců 
 

radní Třeštíková   

27.  46505 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 

bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 

jejich omezeného užívání pro závady a 

prováděné stavební opravy v bytě a 

v domě 
 

radní Zábranský   

28.  46629 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   

29.  46685 k návrhu na podnájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

30.  46719 k návrhu na pronájem bytů zvláštního 

určení hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

31.  46730 

 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy radní Zábranský 
 

  

32.  46752 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46633 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti ve 

čtvrtém čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

46790 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti Prague City Tourism a.s. o své 

činnosti za 4. čtvrtletí 2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 


