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 P R O G R A M  
1. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 1. 2023 

 
od 10.00 hod. 

 
 
 

BOD  

1.  Určení ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení zápisu ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 14. 12. 2022 

4.  Schválení zápisu z 44. jednání Rady HMP ze dne 19. 12. 2022 

5.  Schválení zápisu z 8. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 21. 12. 2022 

6.  Schválení zápisu z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 12. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  46082 k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 

projektu „Energetický ekosystém“ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Kubešová 

Ing. Barczi, předs. 

přest. Operátor 

ICT, a.s. 

 

8.  46635 k návrhu na doplnění žádosti hl. m. Prahy 

o podporu mezinárodního projektu 

"NEZECIP" z dotačního programu 

Horizon 2020 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Kubešová 

 

9.  45900 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Dodávka a implementace FW pro 22 

městských částí“ a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 

2023 v kap. 09 

 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Mgr. Károly 

10.  46525 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Zajištění licencí programového vybavení 

VMware pro provoz serverové báze 

informační infrastruktury datových center 

MHMP“ a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 v kap. 

09 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

11.  46516 

 

 

 
 

k návrhu na rozhodnutí o žádostech o 

dotaci v rámci "Programu Čistá energie 

Praha 2022 - 2023" II. 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.30 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

12.  46418 k návrhu na schválení uzavření Smlouvy 

o zajištění odděleného sběru komunálního 

odpadu na území hl.m. Prahy s vybranými 

provozovateli výkupen druhotných 

surovin 
 

 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.35 RNDr. Kyjovský 

13.  46680 k rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže čj. ÚOHS-

45391/2022/872 ze dne 19.12.2022 ve 

správním řízení sp. zn. ÚOHS-

S0461/2021/VS vedeném v souvislosti s 

regulací loterií/hazardních her v období 

od 21.12.20218 do 14.10.2021 
 
 

 

radní Kordová 

Marvanová 

10.40 JUDr. Thuriová 

14.  44262 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola na Proseku 
 

 

 

radní Šimral 10.45 Mgr. Němcová 

Ing. Procházka 

15.  46289 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže" 

a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2023 

 

 
 

radní Šimral 10.50 Mgr. Němcová 

16.  44266 

 

 

k záměru odboru VEZ MHMP a odboru 

OIC MHMP na realizaci nadlimitní 

centralizované veřejné zakázky na služby 

s názvem: "Poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací od r. 2023" 
 

 

 

ředitel MHMP 10.55 

 

Mgr. Dufková 

Mgr. Károly 

17.   Podání  11.00  

18.   Operativní rozhodování Rady HMP    

19.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  46036 k projektovému záměru "Dodávka a 

implementace FW pro 22 městských 

částí" financovanému z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 - 

2027 a na úpravu nákladů akce 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  44561 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

rekonstrukci kanalizace a obnovu 

vodovodních řadů v ulici Korunní a okolí, 

k. ú. Vinohrady, Praha 2, Praha 3             

a Praha 10 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3.  45767 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr rozšíření telekomunikační sítě s 

názvem „961631 - Praha 3, Řehořova, 

Seifertova, Cimburkova, Vlkova, U 

Rajské zahrady, na pozemcích v k.ú. 

Vinohrady a Žižkov, Praha 2 a Praha 3 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4.  46184 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů kap. 0134 a kap. 0924 v roce 2022 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

5.  46274 k informaci OCP MHMP o skončení 

nájemní smlouvy č. 

NAP/67/04/2180/2005 uzavřené dne 3. 1. 

2005, ve znění Dodatku č. 1,  z důvodu 

úmrtí nájemce a návrh OCP MHMP na 

uzavření nové nájemní smlouvy s 

fyzickou osobou na dobu neurčitou na 

část pozemku, který je ve vlastnictví 

HMP, svěřený do správy OCP MHMP 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  46499 k revokaci usnesení Rady HMP č.994 ze 

dne 2.5.2022 k návrhu na uzavření 

Dohody o zrušení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  45839 k návrhu na prominutí části dluhu a na 

odpis části pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

8.  46571 k návrhu na schválení úhrady pohledávky 

hl. m. Prahy formou splátkového 

kalendáře 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

9.  46377 k návrhu na uzavření dodatku č.9 k 

nájemní smlouvě č. A/23/000269/97 se 

společností Pražská teplárenská a.s. a 

dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

NAM/35/04/015420/2022 se společností 

Teplo pro Prahu a.s. 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  46234 

 

 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace, chodníků, silniční závory, 

komunikační zeleně, 7 ks svislého 

dopravního značení, vodorovného 

dopravního značení, 4 ks uličních vpustí, 

4 ks přeložených sloupů veřejného 

osvětlení, kabelového vedení a 

přeloženého zapínacího místa v k. ú. 

Smíchov z vlastnictví společnosti 

Smíchov Office s.r.o. do vlastnictví       

hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

11.  46481 

 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 2505/5 o výměře 468 m2 v k.ú. 

Hostivař, 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   

12.  40997 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové 

organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. 

m. Prahy v roce 2022 

 

radní Johnová   

13.  42915 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové 

organizace Městská poliklinika Praha v 

roce 2022 

 

radní Johnová   

14.  46636 k návrhu na úpravu platového výměru 

ředitelky příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Domov pro seniory Chodov 

 

radní Johnová   

15.  46465 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Střední škola systémové 

gastronomie s.r.o., se sídlem Praha 9, 

Poděbradská 206/57, do rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

16.  46495 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby PORG - 

gymnázium a základní škola, o.p.s., se 

sídlem Lindnerova 517/3, Praha 8, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

17.  46625 k návrhu na jmenování zástupců 

zřizovatele ve školských radách při 

školách zřizovaných hlavním městem 

Prahou 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  46502 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

vypořádání závazků s Dětským 

domovem, Praha 9 - Dolní Počernice, 

Národních hrdinů 1 

 

radní Zábranský 

 

  

19.  46520 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy radní Zábranský 

 

  

20.  46524 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

21.  46527 k žádosti na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

22.  46584 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

23.  46567 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

16. 11. 2022 do 22. 11. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46397 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti 

za období 01-03/2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

46400 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti 

za období 04-06/2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

46540 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 

Holding a.s. za III.čtvrtletí 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

45873 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti za 

třetí čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

46387 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti Prague City Tourism a.s. o své 

činnosti za 3. čtvrtletí 2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

46093 k hloubkovému auditu v oblasti informatiky společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost, a.s. 

 

ředitel MHMP 

 


