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 P R O G R A M  
33. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 9. 2020 

 
od 8.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 14. 9. 2020  
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 37324 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění podpory archivačního 
software“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

8.40 Mgr. Károly 

3. 38061 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 10 – Neúčelová rezerva a 
zvýšení běžných výdajů příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

8.45 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

4. 37994 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Pražská 
developerská společnost 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

8.50 Ing. Čemus 
P. Urbánek 

5. 36492 
 
 

k přípravě investiční akce - stavba č. 6963 
"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0003 - kalové 
hospodářství (KH)" 
 
- stažen 7.9.20 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

8.55 Ing. Válek, MBA, 
předseda předst. 
PVS, a.s.  
 

6. 38051 k záměru vybudování projektu 
"Hydropolis Praha" a podepsání 
"Memoranda o spolupráci" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

9.00 Ing. Válek, MBA, 
předseda předst. 
PVS, a.s. 
 

7. 37614 k návrhu dodatku č. 22 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 12.10.2011 mezi Hlavním 
městem Prahou a sdružením ÚČOV na 
realizaci stavby č. 6963 Celk. přest. a 
rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 
0001 Nová vodní linka 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.05 Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 34651 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „stavba č. 0093 
TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická; 
stavební práce “ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.10 Ing. Freimann 

9. 37646 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky na stavbu č. 
42124  PPO 2013 - modernizace a 
rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod 
Zbraslavským zámkem 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.15 Ing. Freimann 

10. 37476 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
40555 Zokruhování výtlačného řadu 
Praha východ, et. 0002 DN1000, 
Jesenice-Újezd u Průhonic" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.20 Ing. Freimann 

11. 37536 
 
 
 

k záměru odboru investičního MHMP na 
služby veřejné zakázky "Stavba č. 3140 
TV Újezd nad Lesy etapa 0028 
Rekonstrukce Starokolínské a 
Novosibřinské"; DSP + DVZ vč. IČ + AD 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

9.25 Ing. Freimann 

12. 36023 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů odboru OCP MHMP 
a poskytnutí účelové investiční dotace pro 
MČ Praha 12 na realizaci adaptace MŠ 
Pastelka, Platónova 3288/28, 143 00 
Praha 4 – Modřany 
 
- přerušen 14.9.20 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.30 RNDr. Kyjovský 

13. 38046 k návrhu OCP MHMP na povolerní 
výjimky z "Pravidel pro vydávání 
výjimek ze zákazu používání motorových 
vozidel v parcích celopražského 
významu" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

9.35 RNDr. Kyjovský 

14. 37340 k dalšímu postupu rekonstrukce 
Libeňského mostu 
 
- stažen 7.9.20 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

9.40 Ing. Šíma 
J. Sinčák, gen. 
řed. TSK HMP, 
a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 37406 

 
VH 

k návrhu Střednědobého strategického 
plánu na období 2021 - 2025 společnosti 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 9.45 představenstvo 
THMP, a.s. 
dozorčí rada 
THMP, a.s. 

16. 38004 
 

 
 

k návrhu na možný způsob řešení 
majetkoprávní vztahů 
 
 
 

radní Chabr 
 

9.50 Ing. Rak 

17. 37826 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hlavního města Prahy Domov 
"Zvíkovecká kytička" 
 
 

radní Johnová 9.55 PhDr. Klinecký 

18. 37844 k návrhu Memoranda o spolupráci na 
transformaci komplexu služeb pro osoby 
bez přístřeší poskytovaných Armádou 
spásy 
 
 
 

radní Johnová 10.00 PhDr. Klinecký 

19. 37837 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.05 Mgr. Ježek 
 

20. 37979 
 
 

k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie, se sídlem U krbu 
521/45, Malešice, Praha 10 
 
 
 

radní Šimral  
 

10.10 Mgr. Němcová 
Mgr. Mrvová 

21. 37303 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce 
tělocvičen" v objektu Gymnázia, Praha 6, 
Arabská 682/14 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.15 Mgr. Němcová 

22. 37396 k ukončení zadávacího řízení na realizaci 
veřejné zakázky "Stavba č. 43010 VOŠ a 
SPŠ stavební, Dušní, P1 – výstavba 
tělocvičny; zhotovitel" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.20 Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 37935 ke Koncepci příjezdového cestovního 

ruchu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.25 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
Mgr. Cipro,  
předseda předst.  
Prague City  
Tourism, a.s. 
 

24. 37706 
 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Třeštíková 
  

10.30 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 
PhDr. Strnadová, 
ředitelka Muzea   
hl.m. Prahy  

25. 37875 k návrhu na schválení podání žádosti o 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
Ministerstva kultury z Programu podpora 
pro památky světového dědictví 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.35 Mgr. Skalický 

26. 36061 ke změně počtu systemizovaných míst 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.40 Ing. Dederová 

27.  Podání  10.45  
28.  Operativní rozhodování Rady HMP    
29.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 37496 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 56. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37942 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 33. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 37855 k revokaci usnesení Rady HMP č.2560 ze 
dne 25.11.2019 k vyhlášení 54. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 37805 

 
 
 

k návrhu OCP MHMP rozhodnout o 
žádosti nájemce, Společnosti GASPARD, 
IČO: 69347271, o prominutí nájemného 
plynoucího z nájemní smlouvy č. 
NAP/54/09/019199/2020 uzavřené dne 
7.8.2020 s hl.m. Prahou, jako 
pronajímatelem 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

5. 37534 k návrhu OCP MHMP vyhovět žádostem 
o slevu na nájemném nájemcům 
nebytových prostor hl.m. Prahy sloužících 
k podnikání 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

6. 37832 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 37856 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s poskytnutím dotace na 
zajištění okamžité pomoci v souladu s 
mimořádnou situací -  pokrytí mzdových 
nákladů vzniklých využitím pracovní 
povinnosti studentů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 37933 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na Podporu zajištění 
vybraných investičních podpůrných 
opatření při vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 37954 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 37962 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 37966 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 14 a MČ 
Praha – Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 37908 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu ze SFDI na financování 
dopravní infrastruktury v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 37889 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 
neinvestičního příspěvku na výkon 
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 37607 k návrhu na bezúplatné nabytí 14 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k. ú. Letňany z 
vlastnictví společnosti Rezidence 
Veselská s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

15. 37734 k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení a zapínacího místa v k. 
ú. Horní Měcholupy z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP Kamýk 
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

16. 37807 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 2183/59 o výměře 103 m2 v k.ú. 
Žižkov, 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   

17. 36696 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

18. 37710 k návrhu na zaplacení za užívání pozemků 
parc.č. 1331/19, 1331/25, 1331/27 a 
1340/33 k.ú. Dolní Počernice 
 

radní Chabr   

19. 37659 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 5, Nad Kavalírkou 1 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 37903 ke změně člena komise Rady hlavního 

města Prahy pro výběr ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Galerie hl. m. 
Prahy 
 

radní Třeštíková   

21. 37926 
 

 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací Galerie hl. m. 
Prahy, Muzeum hl. m. Prahy a Národní 
kulturní památky Vyšehrad v roce 2020 
 

radní Třeštíková 
 

  

22. 37982 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 06 - KUC MHMP 
 

radní Třeštíková 
 

  

23. 37924 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
obodbí 6. 10. 2020 - 28. 12. 2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

24. 38068 k návrhu na rozpracování usnesení 19. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
17. 9. 2020 - 2. část 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

25. 37836 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
19.8.2020 do 26.8.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

26. 38009 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2. 9. 2020 do 8. 9. 2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 

 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36746 Informace - k záměru vybudování projektu Hydropolis Praha a podepsání 
Memoranda o spolupráci 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

 
 
 


	 P R O G R A M 

