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 P R O G R A M  
20. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 5. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 9. 5. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44157 k návrhu na udělení stříbrné medaile 

hlavního města Prahy prof. MUDr. Jitce 

Abrahámové, DrSc. 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Štefaňák 

3.  43142 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu bytového domu "Nové Dvory 

PROJEKT 9" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

10.15 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

4.  44197 

 

 

 

k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení, kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavní 

městě Praze (Pražské stavební předpisy) 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

5.  44088 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí 

účelových dotací městským částem Praha-

Ďáblice a Praha-Březiněves 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6.  44327 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Pražské 

společenství obnovitelné energie 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7.  42974 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 

Komunikace I. - Jáchymovská; stavební 

práce" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

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

8.  43564 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro Městskou část Praha 21, k 

návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové investiční 

dotace pro Městskou část Praha - Dolní 

Měcholupy a návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma 

9.  43009 

 

 

k poskytnutí účelových investičních a 

neinvestičních dotací městským částem na 

projektovou přípravu a realizaci dopravní 

infrastruktury 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

10.  43258 

 

 

k návrhu smlouvy o spolupráci a 

společnému zadání veřejné zakázky 

"Přeložení cyklostezky A11 lávka přes 

náměstí osvoboditelů“, a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a 

zavedení nové investiční akce 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11.  44305 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 

Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55 Ing. Šíma 

12.  43988 k návrhu na zřízení Pracovní skupiny k 

restauračním zahrádkám na celoměstsky 

významných prostranstvích 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.00  

13.  44230 

 

 

k návrhu na změnu charakteru části 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

městské části Praha 8 a k úpravě rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 

2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.05 Ing. Paneš, Ph.D. 

14.  43540 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

kupní smlouvě č. 

KUX/35/04/012939/2021 se společností 

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

T. Jílek, předs. 

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. THMP, 

a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  44188 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy pro rok 2022 v oblasti 

sociálních služeb na základě "Programu 

podpory registrovaných sociálních služeb 

pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 

poskytují sociální služby zejména na 

území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 

Prahy pro rok 2022 “ a úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 
 

 

radní Johnová 11.15 Ing. Mezková, 

MPA 

16.  44222 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční účelové dotace 

společnostem Agency for Migration and 

Adaptation AMIGA, z.s., Fokus Praha z. 

ú., Green Doors, z. ú., a Terapeutická 

linka Sluchátko, z. ú. a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy v kap. 05 
 
 

radní Johnová 11.20 Ing. Havelková 

17.  39257 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejně zakázky "stavba č. 45130 

SŠT Zelený pruh - rekonstrukce bazénu; 

projektant" 
 

 

radní Šimral 11.25 Ing. Kalina, MBA 

18.  43942 k návrhu na zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky "Gym. Českolipská 373, 

P9 - nástavba budovy" 
 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19.  42135 

 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí 35 bytových 

jednotek včetně souvisejících podílů, 

příslušenství a pozemků vše v k. ú. 

Žižkov z vlastnictví Správy zbytkového 

majetku MČ Praha 3, akciová společnost, 

IČO: 28533062, se sídlem Olšanská 

2666/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov do 

vlastnictví HMP, úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 a 

navýšení celkových nákladů u investiční 

akce č. 0045184 - Výkupy pozemků, 

budov a staveb – HOM 
 

 

radní Zábranský 

 

radní Chabr 

11.35 Ing. Rak 

20.   Podání  11.40  

21.   Operativní rozhodování Rady HMP    

22.  44286 k návrhu programu jednání 37. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26. 5. 2022 

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 1201 

ze dne 16. 5. 2022 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

23.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  44295 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43958 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura a úpravu celkových nákladů 

investiční akce v kap. 07- Bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3.  42784 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 

část pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP, na 

dobu určitou z důvodu jeho užívání jako 

předzahrádky k rodinnému domu 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43398 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na část 

pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 

do správy OCP MHMP, z důvodu přesahu 

staveb ve vlastnictví žadatele 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  44183 k návrhu OCP MHMP na udělení 

souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do 

vlastnictví příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  44249 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 

  

7.  44312 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

určený na podporu poskytování sociálních 

služeb na území hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  44355 k návrhu na personální změnu v 

Inventarizační komisi Rady hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

9.  43647 k návrhu na schválení dodatku k nájemní 

smlouvě a dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

 

radní Chabr   

10.  43905 k návrhu směny pozemků v k.ú. Troja 

mezi fyz. osobou a hl.m. Prahou 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  43327 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemků parc. č. 2612/277 o výměře 313 

m2, parc. č. 2612/290 o výměře 13 m2 a 

parc. č. 3033/4 o výměře 20 m2 vše v     

k. ú. Braník 

 

radní Chabr   

12.  43652 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 339/9 o výměře 95 m2 v 

k. ú. Braník 

 

radní Chabr   

13.  43689 k návrhu na úplatný převod veřejné 

dešťové kanalizační stoky DN 300 KT v 

délce 43,5 m, včetně dvou revizních 

šachet na pozemcích parc. č. 1142/77 a 

1142/78 v k.ú. Řepy, z vlastnictví 

hlavního města Prahy do vlastnictví 

společnosti MS Laudova s.r.o. 

 

radní Chabr   

14.  43937 k návrhu o úplatný převod části pozemku 

parc. č. 782/26 v k. ú. Hloubětín, 

oddělena a nově označena část tohoto 

pozemku jako pozemek parc.č. 782/70 o 

výměře 4 m2 v k. ú. Hloubětín 

 

radní Chabr   

15.  43944 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2226/3 o výměře 14 m2 v k.ú. 

Vršovice 

 

radní Chabr   

16.  44026 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 1020/4, k.ú. Košíře 

 

radní Chabr   

17.  44065 k návrhu úplatného převodu pozemků 

parc. č. 4471/17 o výměře 35 m2 a parc. 

č. 4471/18 o výměře 40 m2 v k.ú. 

Strašnice 

 

radní Chabr   

18.  44147 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 1975/67, k.ú. Košíře Bytovému 

družstvu Slavická 1153, IČO: 021 45 014 

 

radní Chabr   

19.  43199 k návrhu na úplatné nabytí části pozemků 

k.ú. Velká Chuchle a k.ú. Malá Chuchle a 

k návrhu na zřízení služebnosti ve vztahu 

k těmto pozemkům jako alternativnímu 

majetkoprávnímu vypořádání 

 

radní Chabr   

20.  43423 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu id 7/27 k 

pozemkům parc.č. 2248, 2249/5, 2250/1, 

2249/6, 2251/7 a 2695/10 k.ú. Stodůlky a 

spoluvlastnického podílu id 2/27 k 

pozemkům parc.č. 2248, 2249/5, 2250/1, 

2251/7 a 2695/10 k.ú. Stodůlky do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  42004 k návrhu na bezúplatné nabytí schodiště 

ve svahu a nově vzniklých pozemků parc. 

č. 43/6 a parc. č. 50/4 vše v k. ú. Radlice, 

obec Praha, z vlastnictví společnosti 

Radlice Rozvojová, a.s. a společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

22.  43366 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního 

díla "Prvky pro osazení mobilního 

protipovodňového hrazení" z vlastnictví 

společnosti Belárie Real Estate, s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

23.  44007 k revokaci usnesení Rady HMP č.382 ze 

dne 1.4.2008 k návrhu na bezúplatné 

nabytí vlastnictví pozemků v k. ú. 

Hrdlořezy a k. ú. Vokovice z vlastnictví 

České republiky do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

24.  43844 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 

pozemku ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

25.  43934 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbám bez 

čp./če., umístěných na pozemcích ve 

vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Bubeneč, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

26.  43957 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbám bez čp./če. 

umístěných na pozemcích ve vlastnictví 

hl. m. Prahy v k.ú. Bubeneč, obec Praha 

 

radní Chabr   

27.  43983 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Nusle, obec Praha 

 

radní Chabr   

28.  44254 k žádosti městské části Praha 9 o souhlas 

s úplatným nabytím id. podílu pozemku v 

k.ú. Vysočany, z vlastnictví ČR, právo 

hospodaření s majetkem státu Státní 

statek hl.m. Prahy "v likvidaci",  do 

vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy 

městské části Praha 9, předložené podle § 

13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

obecně závazné vyhlášky č. 12/2004  Sb. 

hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  44289 k revokaci usnesení Rady HMP č.1883 ze 

dne 2.8.2021 k žádosti městské části 

Praha 10 o souhlas s úplatným nabytím 

pozemků v k.ú. Malešice z vlastnictví ČR, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu - 

Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní 

podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřené správy městské části 

Praha 10, předložené podle § 13 odst. 4 

obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

30.  43471 k návrhu Dodatku č. 59 ke "Smlouvě o 

nájmu a správě věcí ve vlastnictví 

hlavního města Prahy v souvislosti s 

poskytováním vodárenských služeb a 

služeb odvádění a čištění odpadních vod a 

souvisejících služeb", uzavřené dne 5. 11. 

1998 ve znění pozdějších dodatků mezi 

hl.m. Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. a 

likvidaci majetku ve správě a nájmu 

Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

 

radní Chabr   

31.  44164 k návrhu na úpravu rozpočtu 

příspěvkových organizací hl.m. Prahy a 

úpravu rozpočtu v kapitole 0582 v roce 

2022 

 

radní Johnová   

32.  44160 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu 

příspěvkových organizací hl.m. Prahy a 

úpravu rozpočtu v kapitole 0582 v roce 

2022 

 

radní Johnová   

33.  43871 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků pro soukromé školství na 

území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

34.  43974 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

35.  44089 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

36.  44282 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků z MŠMT ze zdrojů Evropské 

unie - Next Generation EU na pořízení 

digitálních učebních pomůcek - 

pokročilých digitálních technologií 

využitelných pro rozvoj informatického 

myšlení žáků a jejich digitálních 

kompetencí 

 

radní Šimral   

37.  44083 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 

 

radní Šimral   

38.  43896 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola managementu a služeb s.r.o., se 

sídlem Ve Lhotce 814/2, 142 00 Praha 4 - 

Kamýk v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

39.  44084 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 

 

radní Šimral   

40.  44213 k návrhu na schválení pronájmu bytu ve 

vlastnictví hl.m. Prahy příspěvkové 

organizaci Centrum služeb pro rodinu a 

dítě a dětský domov Charlotty 

Masarykové 

 

radní Zábranský   

41.  44217 k návrhu na schválení pronájmu bytů ve 

vlastnictví hl.m. Prahy organizaci 

Společnost DUHA, z.ú. 

 

radní Zábranský   

42.  44224 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  44271 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

44.  44272 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

45.  44009 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

výskytem onemocnění COVID-19 v 

České republice v roce 2022 a 

poskytnutím humanitární pomoci 

Ukrajině a jejím občanům  

 

ředitel MHMP   

46.  44117 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

20. 4. 2022 do 26. 4. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 
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Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

44232 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti za I. čtvrtletí roku 2022, tj. k 31.03.2022 na základě usnesení Rady 

hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

44250 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 

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

24.9.2015 

 

 

radní Chabr 

 


