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 P R O G R A M  
4. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 1. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 17. 1. 2022 

- zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42877 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Videopřenosy z jednání Zastupitelstva 

hlavního města Prahy - zajištění vysílání a 

související služby“ 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  43027 

 

 

 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 3189 ze dne 20.12.2021 k návrhu na 

rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení k veřejné zakázce 

"Zajištění zabezpečení technologické 

infrastruktury systémem pro správu 

administrátorských přístupů“ 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  42773 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Pražské společenství obnovitelné energie 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20 RNDr. Kyjovský 

Ing. Klusák, 

Ph.D. 

5.  42846 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou přípravu staveb 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.25 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen. řed. 

TSK hl.m. Prahy, 

a.s. 

 

6.  39526 k návrhu postupu při prokazování a 

výplatách účelně vynaložených nákladů 

složitelům úschov (nárok dle § 568 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku OZ 1964), resp. dle § 1953 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku (NOZ) 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.30 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  41552 k Memorandu o spolupráci mezi 

společnostmi Pražská energetika, a.s., 

PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s. a 

hlavním městem Prahou při rozvoji území 

MČ Praha 7 
 

- stažen 13.12.21 
 

radní Chabr 10.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

8.  42273 k převodu akcií společností Pražská 

energetika, a.s. a Pražská energetika 

Holding, a.s. v plném rozsahu v rámci 

koncernu EnBW Energie Baden-

Württemberg AG 
 

- přerušen 20.12.21 
 

radní Chabr 10.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

9.  40009 k návrhu na další postup v projektu 

Plovoucí heliport Praha 
 
 

 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10.  42815 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 

práv a povinností stavebníka s Městskou 

částí Praha 16 
 

 

 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11.  42886 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě č. UZSVM/A/46412/2020-

HMU2 - INO/35/05/010424/2020 ze dne 

7.12.2020 
 

 
 

radní Chabr 10.55 

 

 

Ing. Rak 

12.  42935 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace Střední odborné 

učiliště, Praha – Radotín 
 
 

 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

Ing. Bc. Bičovský 

13.  42395 

 
 

k návrhu na uzavření Smluv o vypořádání 

závazků 
 
 

 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14.  42746 k návrhu na schválení dokumentu  

"STÁLÁ EXPOZICE SLOVANSKÉ 

EPOPEJE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

NÁJEMNÍ SMLOUVY" ("Podmínky") 

mezi hlavním městem Prahou, WELVYN 

COMPANY, a.s., Galerií hlavního města 

Prahy, Nadací Mucha a Johnem Muchou 
 
 

 

radní Třeštíková 11.10 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

PhDr. Juříková, 

ředitelka GHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  42254 k návrhu na uzavření smlouvy na 

poskytování konzultací mezi Hlavním 

městem Prahou a společností Homeless 

Link v rámci projektu "MHMP - sociální 

bydlení", financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost 
 

 
 

radní Zábranský 11.15 Ing. Tunkl 

16.  42698 k návrhu na zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky "Vybudování nového 

prostoru pro dětské skupiny“ a k novému 

záměru odboru služeb MHMP na realizaci 

této veřejné zakázky 
 

 

 

ředitel MHMP 11.20 Ing. Stránský 

Ing. Dederová 

17.   Podání  11.25  

18.   Operativní rozhodování Rady HMP    

19.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42848 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování projektů 61. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  42941 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  42829 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na část 

pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43083 

 

 

k personálním změnám v Komisi Rady 

hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a 

udělování grantů 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5.  42944 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

6.  42971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů vlastního hl.m. Prahy, 

neinvestičních příspěvků příspěvkových 

organizací hl.m. Prahy a úpravu limitu 

prostředků na platy na rok 2022 v kapitole 

05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

7.  42747 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc. č. 374/18 v k.ú. Motol, obec Praha 

 

radní Chabr   

8.  42900 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. st. 532, jehož součástí je stavba 

č.p. 74, vše k.ú. Antonínov, obec Josefův 

Důl, okres Jablonec nad Nisou 

 

radní Chabr   

9.  42803 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace - kruhového objezdu, 23 ks 

svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 13 ks 

uličních vpustí vč. přípojek a 13 ks 

okrasných rostlin v k. ú. Holešovice, obec 

Praha, z vlastnictví společnosti Prague 

Marina a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

10.  42929 k návrhu na bezúplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na pozemcích v 

k. ú. Liboc z vlastnictví České republiky s 

právem hospodaření s majetkem státu pro 

Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní 

podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

radní Chabr   

11.  42449 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

12.  42854 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbám bez čp/če, 

stojících částečně na pozemcích ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

13.  42606 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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  42610 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 16 

(vodohospodářský majetek v k.ú. 

Radotín) 

 

radní Chabr   

15.  41733 k uzavření nájemních smluv na dobu 

určitou mezi hl.m. Prahou a právnickými 

osobami v objektu Pražského kreativního 

centra 

 

radní Chabr   

16.  42631 k návrhu na schválení nájemní smlouvy a 

smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

17.  42901 

 

 

k návrhu na zastavení soudního řízení č. j. 

67 C 55/2020 vedeného u Obvodního 

soudu pro Prahu 9 a úpravě vztahů 

dohodou o uspořádání poměrů 

 

radní Chabr   

18.  42549 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Domov Rudné u Nejdku 

 

radní Johnová   

19.  42865 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

20.  42867 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

21.  43023 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   

22.  42896 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odborné učiliště, Praha - Radotín, Pod 

Klapicí 11/15 a k návrhu opatření 

přijatého odborem školství, mládeže a 

sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

23.  42879 

 

 

k personálním změnám v Komisi Rady 

hl.m. Prahy pro sport 

 

radní Šimral   

24.  42994 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

25.  43010 k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

26.  43012 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27.  43004 k Informativní zprávě o plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

28.  43051 Informativní zpráva o činnosti na úseku 

vyřizování stížností, petic a jiných podání 

za rok 2021, včetně plánu kontrol a 

metodických dohlídek na rok 2022 

 

ředitel MHMP   

29.  43058 k návrhu na rozpracování usnesení 33. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

27. 1. 2022 

 

ředitel MHMP   

30.  42969 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

1. 12. 2021 do 7. 12. 2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

42985 k posunutí termínu úkolu pro vytvoření metodiky pro nákup významných produktů 

a služeb zohledňující kritéria energetické náročnosti a uhlíkové stopy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

43037 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 

Holding a.s. za IV.čtvrtletí 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


