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 P R O G R A M  
42. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 12. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 22. 11. 2022 

- zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 28. 11. 2022 

- zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 29. 11. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  46374 

 

VH 

ke znovuzvolení členů dozorčí rady 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.10 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

PVS, a.s. 

dozorčí rada PVS, 

a.s. 

 

3.  46420 

 

VH 

 

ke znovuzvolení a zvolení členů dozorčí 

rady společnosti Technická správa 

komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TSK HMP, a.s. 

dozorčí rada 

TSK HMP, a.s. 

 

4.  46396 

 

VH 

 

ke znovuzvolení a zvolení členů dozorčí 

rady společnosti Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, akciová společnost 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

DP HMP, a.s. 

dozorčí rada 

DP HMP, a.s. 

 

5.  46075 k návrhu Dodatku č. 10 Smlouvy o 

zajištění správy majetku a výkonu dalších 

činností, uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi 

hlavním městem Prahou a Technickou 

správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Šíma 

6.  46295 

 

VH 

 

k určení auditora společnosti TRADE 

CENTRE PRAHA a.s. za rok 2022 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TCP, a.s. 

dozorčí rada TCP, 

a.s. 

 

7.  45529 

 

 

 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 360 ze dne 24. 2. 2020 k návrhu na 

majetkoprávní řešení - části pozemků 

parc. č. 1590 a 1591/1 v k. ú. Horní 

Počernice 
 

 
 

radní Chabr 10.35 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  45582 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

výpůjčce s Dopravním podnikem hl. m. 

Prahy, akciová společnost 
 

 

 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak 

9.  46204 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

darovací č. SOB/35/04/006178/2019 

uzavřené mezi společností DELTA PD 

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

 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10.  46224 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Gymnázium Jana 

Keplera, Praha 6, Parléřova 2, na dobu 

určitou 
 

 

 

radní Šimral 10.50 Mgr. Němcová 

I. Landsingerová 

11.  45972 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

 
 

radní Šimral 10.55 Mgr. Němcová 

12.  46266 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 
 

 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

13.  46394 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce „MAPK2O – inovativní datový 

nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a 

kreativních odvětví na území hl. m. 

Prahy“ 
 

 
 

radní Třeštíková 11.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

14.   Podání  11.10  

15.   Operativní rozhodování Rady HMP    

16.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  46261 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46414 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  44559 k návrhu na nevyhovění žádosti o 

poskytnutí finančních prostředků formou 

individuální jednorázové účelové 

neinvestiční dotace organizaci Prevence 

dětem z.s. 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Šimral 

  

4.  45902 k návrhu OCP MHMP na úpravu platu 

řediteli příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

5.  46155 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

realizací akce č. 10986 Kotlíkové dotace 

III 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  46361 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

7.  45956 k úpravě číslování vybraných úseků 

Celoměstského systému cyklotras 

hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8.  46309 k návrhu na jmenování komise pro 

posouzení kvalifikace a hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení pro veřejné 

zakázky s názvem "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C1 - Horoměřicko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C2 - Slánsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C3 - Berounsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C4 - Čáslavsko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C5 - Kostelecko“, "Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

C6 - Mladoboleslavsko“, "Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D1 - Příbramsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D2 - Sedlčansko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D3 - Vlašimsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D4 - Říčansko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D5 - Zdibsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D6 - Úvalsko“, 

"Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast D7 - 

Dolnobřežansko“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  46311 k převodu práv a povinností stavebníka na 

stavbu „Přeložení cyklostezky A11, lávka 

přes náměstí Osvoboditelů“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  45985 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000378/2019 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 

a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím 

mimořádné splátky návratné finanční 

výpomoci od městské části Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  46056 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  46322 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha - 

Ďáblice do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  46334 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu Jan 

Amos Komenský určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  46353 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí určené na úhradu 

výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 

jeho městským částem v souvislosti s 

přípravnou fází na volbu prezidenta České 

republiky a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  46359 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí ČR na úhradu 

výdajů vynaložených na zajištění různých 

typů nouzového ubytování v souvislosti s 

migrační vlnou velkého rozsahu 

vyvolanou válečným konfliktem na 

Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  45564 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k podání žádosti o poskytnutí dotace z 

Ministerstva životního prostředí - 

Národního programu životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  45638 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

22 k podání žádosti na Státní fond 

životního prostředí o poskytnutí dotace z 

programu Hospodaření s vodou v obcích 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  46403 k přijetí/vrácení účelových transferů ze 

státního rozpočtu a státních fondů a k 

navazujícím úpravám rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19.  45639 k návrhu na schválení dodatku k nájemní 

smlouvě 
 

radní Chabr   

20.  45686 k návrhu na schválení uzavření dodatku k 

nájemní smlouvě 
 

radní Chabr   

21.  46010 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smluv o výpůjčce a k návrhu 

výpovědi nájemních smluv 
 

radní Chabr   

22.  46183 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 
 

radní Chabr   

23.  46119 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Letňany z vlastnictví společnosti 

Rezidence Veselská s.r.o. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

24.  46126 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Třebonice z vlastnictví společnosti 

CENTRAL GROUP Park Zličín a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

25.  45863 

 

 

 

k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 811/9 v k.ú. Kolovraty 

ve prospěch duplicitně zapsaných 

vlastníků - fyzických osob 
 

radní Chabr   

26.  45921 

 

 

 

k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 1525/1 v k.ú. Dubeč ve 

prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 
 

radní Chabr   

27.  44413 

 

 

 

 

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 

městským částem Praha - Slivenec a 

Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. 

Slivenec a pozemky v k.ú. Zbraslav) 
 

radní Chabr   

28.  46170  k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné částečně na pozemku ve 

vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. Veleslavín, 

obec Praha 
 

radní Chabr   

29.  46193 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkových organizací v 

působnosti ZDR MHMP a úpravu 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

v kap. 0581 na rok 2022 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

30.  46178 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou projektovou dokumentaci na 

realizaci stavby u příspěvkové organizace 

v působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 
 

radní Šimral   

31.  46152 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Vyšší odborná škola 

PRIGO Praha, s.r.o., se sídlem Praha 2, 

Myslíkova 1998/30, v rejstříku škol a 

školských zařízení 
 

radní Šimral   

32.  46157 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT - Šablony II 
 

radní Šimral   

33.  46210 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

realizací projektu Krajský akční plán v 

rámci OP VVV 
 

radní Šimral   

34.  46292 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport v souvislosti s financováním 

projektu Implementace Krajského 

akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 
 

radní Šimral   

35.  46324 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   

36.  46381 

 

 

k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu na rok 2022 

školám a školským zařízením kraje 

Hlavní město Praha 
 

radní Šimral   

37.  46125 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

příspěvkové organizace v působnosti 

KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

38.  46223 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a příspěvkových 

organizací v působnosti odboru KUC 

MHMP v roce 2022 
 

radní Třeštíková   

39.  45051 k návrhu na schválení textu vzorové 

smlouvy o podnájmu družstevního bytu 

Bytového družstva Anderleho 837-843 
 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

40.  45768 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 

bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 

jejich omezeného užívání pro závady v 

bytě a v domě 
 

radní Zábranský   

41.  46113 k žádostem na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

42.  46323 k návrhu na podnájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

43.  46364 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 

 

  

44.  46263 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 
 

ředitel MHMP   

45.  46277 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

19. 10. 2022 do 25. 10. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46383 zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období duben až červen 2022 

na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

46384 zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období leden až březen 2022 

na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

46385 zpráva o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost za období červenec až září 2022 

na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

46386 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti k 30.09.2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


