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 P R O G R A M  
8. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 3. 2023 

 
od 10.00 hod. 

 

 

 

BOD  

1.  Určení ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení zápisu z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 2. 2023 

4.  Schválení zápisu z 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 2. 2023 

5.  Schválení zápisu ze 7. jednání Rady HMP ze dne 27. 2. 2023 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

6.  45910 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na 

část pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP s 

Městskou částí Praha 7, IČO: 00063754 
 

náměstkyně 

primátora 

Komrsková 
 

v zastoupení 

I. náměstek 

primátora Hřib 

 

10.10 RNDr. Kyjovský 

Mgr. Čižinský, 

starosta MČ  

Praha 7 

7.  46589 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na části 

pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených 

do správy OCP MHMP 
 

náměstkyně 

primátora 

Komrsková 
 

v zastoupení 

I. náměstek 

primátora Hřib 

 

10.15 RNDr. Kyjovský 

 

8.  45683 k záměru odboru HOM MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 

dvou nadzemních podlaží objektu 

Bulovka 501/3" a úpravu rozpočtu 

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

08 a úpravu celkových nákladů u 

investiční akce č. 2762301 – 

Rekonstrukce bývalé ubytovny v ul. 

Bulovka na sociální byty (OP PPR) 

 

- stažen 13.2.23 

 

radní Zábranský 10.20 Ing. Rak 

9.  47236 k návrhu na vyřízení podání adresovaných 

Radě hl.m. Prahy 

 

 
 

ředitel MHMP 10.25 Ing. Lísal, MBA 

10.   Operativní rozhodování Rady HMP    

11.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  47131 k návrhu navýšení členského příspěvku 

hl. m. Prahy jako člena Asociace krajů 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  47208 ke zřízení Komise Rady hl. m. Prahy pro 

prevenci kriminality a udělování grantů 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  47071 k návrhu na úpravu provozu záchytného 

parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí 

pro rok 2023 

 

I. náměstek 

primátora Hřib 

  

4.  46994 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 

MICHAEL - Střední škola a Vyšší 

odborná škola reklamní a umělecké 

tvorby, s.r.o., se sídlem Machkova 

1646/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Klecanda   

5.  47106 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2023 o neinvestiční 

transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

určený na financování ukrajinských 

asistentů pedagoga 

 

radní Klecanda   

6.  46807 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2023 o 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

radní Kovářík   

7.  46950 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2023 

 

radní Kovářík   

8.  47137 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu z Ministerstva pro 

místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, 

Praha 5, Praha 10, Praha 11, Praha 12 a 

Praha 14 na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy 

 

radní Kovářík   

9.  47158 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2023 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

radní Kovářík   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  46485 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Zábranský   

11.  46576 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Zábranský   

12.  46805 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene s fyzickou osobou 

 

radní Zábranský   

13.  46808 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene s fyzickou osobou 

 

radní Zábranský   

14.  46809 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 518/23, parc.č. 518/24 a parc.č. 

957/6 v k.ú. Satalice, obec Praha, z 

vlastnictví České republiky, právo 

hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Zábranský   

15.  46568 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če, 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Kyje, obec Praha 

 

radní Zábranský   

16.  46692 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha 

 

radní Zábranský   

17.  46832 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

 

radní Zábranský   

18.  46879 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Hlubočepy, obec Praha 

 

radní Zábranský   

 


