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 P R O G R A M  
41. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 11. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

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

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  46147 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávky 

jednodílných kombinéz pro potřeby 

Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

3.  45858 k návrhu Dodatku č.1 ke smlouvě 

DOT/21/08/007052/2021 na poskytnutí 

účelové individuální investiční dotace na 

vybudování přípojek inženýrských sítí pro 

projekt Modernizace letecké záchranné 

služby Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k.ú. 

Ruzyně 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Kalina, MBA 

4.  45717 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníků zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Stavba č. 45708 Černý Most II - 

objekty O a P; zhotovitel", ke zrušení 

zadávacího řízení "Stavba č. 45708 Černý 

Most II - objekty O a P; zhotovitel", k 

záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45708 Černý Most II - objekty O a P; 

zhotovitel II", k návrhu usnesení Rady 

HMP předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

ke schválení budoucí originární nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem do 

majetku hl.m. Prahy na základě této 

veřejné zakázky, k návrhu na úpravu 

celkových nákladů investiční akce a  k 

návrhu na úpravu  rozpočtu vlastního     

hl. m. Prahy na rok 2022 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

10.20 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

5.  45763 k oznámení záměru městské části Praha 

14 zvýšit v roce 2022 limit stávajícího 

kontokorentního úvěru, předloženému 

Radě hl.m. Prahy podle ustanovení § 18 

odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky 

č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

6.  45123 k návrhu na zpětný převod pozemku parc. 

č. 670/8 v k. ú. Újezd u Průhonic z 

vlastnictví hlavního města Prahy do 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO: 01312774 a 

zaplacení finanční náhrady za pozemky 

parc. č. 670/20, 670/21 a 670/22 v k. ú. 

Újezd u Průhonic 
 

 

 

radní Chabr 10.30 Mgr. Dytrychová 

7.  45137 k návrhu na zpětný převod pozemku parc. 

č. 670/6 v k. ú. Újezd u Průhonic z 

vlastnictví hlavního města Prahy do 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO: 01312774 
 

 

 

radní Chabr 10.35 Mgr. Dytrychová 

8.  45860 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo č. DIL/35/04/014636/2022 se 

společností Technologie hlavního města 

Prahy, a.s., úpravě rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 a 

úpravě celkových nákladů investiční akce 
 
 

 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak 

T. Jílek, předs. 

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. THMP, 

a.s. 

 

9.  46250 k návrhu na revokaci usnesení Rady 

hlavního města Prahy číslo 2849 ze dne 

31.10.2022 k dílčím opatřením v rámci 

Koncepce pražských břehů 
 
 

 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10.  45804 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice, 

etapa 0001 a 0002; zhotovitel" 

 

- přerušen 22.11.22 
 

radní Johnová 10.50 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Mezková, 

MPA 

Mgr. Benda, řed. 

Domov pro 

seniory Nová 

slunečnice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

11.  45613 k záměru odboru projektového řízení 

MHMP na realizaci veřejné zakázky "HW 

Lab - Dodávky technologií" 

 

- stažen 31.10.22 

 

radní Šimral 10.55 Ing. Kubešová 

12.  46229 k návrhu Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek škol a školských zařízení - 

příspěvkových organizací zřízených 

hlavním městem Prahou 
 

 

 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

13.   Podání  11.05  

14.   Operativní rozhodování Rady HMP    

15.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45660 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.  46095 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.  46345 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  45919 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

5.  46044 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6.  46164 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům parc. č. 1460/1 a 

parc. č. 1739/3 zapsaných na LV č. 165 v 

katastrálním území Troja za účelem 

zřízení služebnosti stavebního objektu SO 

301.02 – Výpusť dešťových vod – dvě 

uliční vpusti napojené na odvodňovací 

potrubí DN 300 do koryta řeky Vltavy a 

dvě vstupní šachty umístěného v rámci 

stavby „U Trojského zámku, Praha 7, k.ú. 

Troja, č. akce TSK 999 419“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7.  46303 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 

  

8.  46313 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  45222 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností MANUFAKTURA s.r.o. 

 

radní Chabr   

10.  45880 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 

darovací č. SOB/35/04/001850/2017 

uzavřené mezi fyzickou osobou a hl. m. 

Prahou 

 

radní Chabr   

11.  45882 k návrhu na udělení souhlasu příspěvkové 

organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická 

záchranná služba hl. m. Prahy k uzavření 

Dohody s poskytovateli zdravotních 

služeb k zajištění činnosti pozemních 

výjezdových skupin 

 

radní Johnová   

12.  45980 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkových organizací v 

působnosti SOV MHMP v roce 2022 a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13.  45992 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 0582 v roce 2022 z důvodu vrácení 

části dotace řídícímu orgánu Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

radní Johnová   

14.  46190 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

přijetím vratky neinvestiční účelové 

dotace poskytnuté městské části hl. m. 

Prahy v roce 2021 

 

radní Johnová   

15.  46196 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba hlavního 

města Prahy a na úpravu rozpočtu hl.m. 

Prahy v kap. 05 pro rok 2022 

 

radní Johnová   

16.  46199 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové a 

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

 

radní Johnová   

17.  46064 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 04 v rámci 

projektu Implementace Krajského 

akčního plánu 2 - inovace ve vzdělávání a 

na úpravu celkových nákladů investiční 

akce na rok 2022 

 

radní Šimral   

18.  46211 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   

19.  46144 k vydání souhlasného stanoviska k návrhu 

na doplnění žádosti právnické osoby 

Farmářská škola - mateřská škola a vyšší 

odborná škola, z.ú., se sídlem Davídkova 

986/121, 182 00 Praha 8, o zápis do 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

20.  46160 k vydání nesouhlasného stanoviska k 

zápisu právnické osoby Konzervatoř a 

střední odborná škola Ráj, z.s., se sídlem 

Praha 10, V Dolině 1515/1b, PSČ 101 00, 

do rejstříku škol a školských zařízení s 

účinností od 1. 9. 2023 

 

radní Šimral   

21.  46171 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola dostihového 

sportu a jezdectví, se sídlem U Závodiště 

325/1, Praha 5, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  46260 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací v kap. 0416 na 

rok 2022 

 

radní Šimral   

23.  45978 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

financováním mezinárodního projektu 

UNITES v kap. 06 - kultura a cestovní 

ruch 

 

radní Třeštíková   

24.  46121 k návrhu na úpravy limitů odpisových 

plánů příspěvkových organizací v 

působnosti KUC MHMP na rok 2022 

 

radní Třeštíková   

25.  46207 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   

26.  46254 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

27.  46255 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

28.  46344 k návrhu na rozpracování usnesení 1. 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. 

Prahy - II. část ze dne 24. 11. 2022 

 

ředitel MHMP   

 


