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

 
od 10.00 hod. 

 

 

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

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

- zápis z 42. jednání Rady HMP ze dne 5. 12. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45781 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

podpory serverové výpočetní kapacity HP 

Synergy pro potřebu Městské policie     

hl. m. Prahy" 

 

- stažen 22.11.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

3.  45782 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

podpory pro úložné a zálohovací 

technologie IBM" 

 

- stažen 22.11.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

4.  45783 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Nákup 

firewallů včetně šestileté licenční podpory 

pro potřebu Městské policie hl. m. Prahy" 

 

- stažen 22.11.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

5.  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 

10.25 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

6.  45993 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Skenovací řešení pro podatelnu MHMP 

včetně servisní podpory" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Mgr. Károly 

7.  46036 k projektovému záměru "Dodávka a 

implementace FW pro 22 městských 

částí" financovanému z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 - 

2027 a na úpravu nákladů akce 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Ing. Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  45552 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 

pohotovostních zásob 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40 JUDr. 

Štalmachová 

9.  46374 

 

VH 

ke znovuzvolení členů dozorčí rady 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 
 

- stažen 5.12.22 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

PVS, a.s. 

dozorčí rada PVS, 

a.s. 

 

10.  46020 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, 

modernizace a rozvoje 

vodohospodářského majetku 

zajišťovaných Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. v roce 

2023 - 1. návrh 

 

- stažen 22.11.22 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

10.50 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

11.  46380 k návrhu dodatku č. 60 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., 

ve smyslu stanovení výše nájemného pro 

rok 2023 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

10.55 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

12.  46022 k uzavření smlouvy se spol. Pražské 

služby, a.s. o zajištění mobilního sběru, 

využívání a odstraňování vybraných 

složek komunálního odpadu na území    

hl. m. Prahy v rámci vertikální spolupráce 

v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 

 

- přerušen 5.12.22 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.00 RNDr. Kyjovský 

JUDr. Roman, 

předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 

13.  46493 k návrhu na vyslovení souhlasu s výběrem 

dodavatele centralizované veřejné 

zakázky s názvem "Dodávky elektrické 

energie pro orgány a organizace hl. m. 

Prahy na období od 1.1.2023 do 

31.12.2023" 
 

 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.05 RNDr. Kyjovský 

Ing. Klusák, 

Ph.D., ředitel 

Pražského 

společenství 

obnovitelné 

energie 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14.  46318 

 

 
 

k návrhu plánu dílčích povodí na území 

hl.m.Prahy 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.10 RNDr. Kyjovský 

15.  46267 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.15 Ing. Šíma 

16.  46269 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.20 Ing. Šíma 

17.  46271 k Memorandu o společném postupu ve 

vztahu k využití pozemku uvolněného po 

dokončení modernizace trati Praha-

Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice-

Hradčanská (včetně) 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.25 Ing. Šíma 

18.  46423 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl.m. Prahy obdržených 

jako výnos daně z hazardních her v 

období od 1.6.2022 do 30.11.2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.30 JUDr. Thuriová 

19.  46319 k návrhu obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy o aktualizaci 

cenové mapy stavebních pozemků na 

území hl.m. Prahy pro rok 2023 
 

 

 

radní Chabr 

 

11.35 Ing. Rak 

20.  44867 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Domov pro 

seniory Ďáblice 
 

 
 

radní Johnová 11.40 Ing. Mezková, 

MPA 

21.  46433 o udělení souhlasu s přijetím nadačního 

příspěvku do majetku příspěvkové 

organizace Domov pro seniory Ďáblice 
 

 
 

radní Johnová 11.45 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  46117 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582 

a kap. 1016 v roce 2022 v souvislosti s 

poskytnutím dotací hlavního města Prahy 

na základě Programu Financování center 

duševního zdraví a multidisciplinárních 

týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s 

demencí, lidí s problematikou závislosti a 

lidí s nařízeným ochranným léčením pro 

rok 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.50 Ing. Mezková, 

MPA 

23.  46279 k návrhu vyhlášení Programu k projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací" pro rok 2023 
 

 
 

radní Johnová 11.55 Ing. Mezková, 

MPA 

24.  46218 k návrhu 2. aktualizace Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na území 

hlavního města Prahy na období 2022 - 

2024 a k vydání / aktualizaci pověření k 

poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu 
 

 
 

radní Johnová 12.00 Ing. Mezková, 

MPA 

25.  46470 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP ze 

dne 16. 6. 2022 č. 38/5 v části týkající se 

úkolu uloženého Sociálnímu nadačnímu 

fondu hlavního města Prahy 
 
 

 

radní Johnová 12.05 Ing. Mezková, 

MPA 

26.  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 

- stažen 28.11.22 

 

radní Johnová 12.10 Ing. Kalina, MBA 

27.  46302 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DOT/81/03/001363/2022 s 

příjemcem dotace Loono, z. s. 
 

 
 

radní Johnová 12.15 Ing. Havelková 

28.  45344 k návrhu na zajištění a financování 

lékařské pohotovostní služby hlavním 

městem Prahou v roce 2023 
 
 

 

radní Johnová 12.20 Ing. Havelková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29.  46169 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola stavební Josefa Gočára, 

Praha 4, Družstevní ochoz 3 
 

 

 

radní Šimral 12.25 Mgr. Němcová 

Ing. Věžníková 

30.  46432 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 
 

 
 

radní Šimral 12.30 Mgr. Němcová 

31.  46230 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací v Programu 

podpory provozu kulturních zařízení v 

souvislosti se zvýšením cen energií pro 

rok 2022 
 
 

 

radní Třeštíková 12.35 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

32.  46283 

 

 

 

 

 

k návrhu na změnu účelů finančních 

prostředků poskytnutých formou 

účelových individuálních neinvestičních 

dotací na projekt Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, z.s. a na projekt Integračního 

centra Praha o.p.s. a k uzavření dodatků 

ke smlouvám o poskytnutí individuální 

účelové neinvestiční dotace se subjekty 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., 

Integrační centrum Praha o.p.s. a Sdružení 

pro integraci a migraci, o.p.s. 
 

 
 

radní Třeštíková 12.40 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

33.  46440 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 12.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

34.  46205 k uzavření dodatku č. 2 k NS č. 

NAN/35/04/010498/2020 ve znění 

dodatku č. 1 na pronájem prostor v 

přízemí, 1. patře a podkroví budovy č.p. 

858, Ostrov Štvanice, Praha 7 k.ú. 

Holešovice 
 
 

 

radní Třeštíková 12.50 Ing. Rak 

35.  46366 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace s městskou 

částí Praha 14 DOT/11/04/029146/2021  

v rámci projektu "MHMP - sociální 

bydlení", financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost 
 
 

 

radní Zábranský 12.55 Ing. Tunkl 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

36.  46174 k zrušení usnesení Rady HMP č. 2150 ze 

dne 29.8.2022 k záměru odboru právní 

podpory MHMP k realizaci nadlimitní 

veřejné zakázky s názvem "Provedení 

hloubkových auditů veřejných zakázek a 

majetkových transakcí v určených 

společnostech založených hl.m. Prahou a 

dále i v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy" 

a k novému záměru odboru právní 

podpory MHMP k realizaci nadlimitní 

veřejné zakázky s názvem "Provedení 

hloubkových auditů veřejných zakázek a 

majetkových transakcí v určených 

společnostech založených hl.m. Prahou a 

dále i v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy 

II." 
 

 

 

ředitel MHMP 

 

radní Kordová 

Marvanová 

13.00 Mgr. Vrbíková 

Mgr. Dufková 

37.  46298 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního   

hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - 

vnitřní správa 

 
 

ředitel MHMP 

 

13.05 Ing. Stránský 

Ing. et Ing. 

Berková 

38.   Podání  13.10  

39.   Operativní rozhodování Rady HMP    

40.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45957 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku v roce 2022 organizace Správa 

služeb hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46023 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

souvislosti s přijetím vratek investičních 

účelových dotací poskytnutých městským 

částem hl. m. Prahy v roce 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  46419 k úpravě rozpočtu mezinárodní 

spolupráce s UNICEF v roce 2022 

koordinované odborem FON MHMP 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4.  46436 ke zprávě o činnosti Rady HMP za I. 

pololetí roku 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  46429 k návrhu jednacího řádu Rady HMP primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

6.  45560 k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 

182 a 183 v k.ú. Libeň v rámci stavby č. 

8313 Libeňská spojka 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  46068 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a úpravu rozpočtu 

kapitálových výdajů minulých let v 

kapitole 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  46348 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 – 

Doprava v rámci projektu OPPPR 

„Strakonická – rozšíření“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  46216 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10.  46362 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 

zajišťovanou autobusovými dopravci PID 

ve 4. čtvrtletí 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

11.  46435 k návrhu na úpravu Tarifu PID z důvodu 

změn vzniklých při úpravě cen jízdného 

ve vnějších pásmech na území 

Středočeského kraje 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

12.  46270 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13.  46405 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

14.  45619 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15.  46275 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  46304 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  46305 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18.  46306 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  46321 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

20.  46328 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektů z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

21.  46330 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  46335 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

23.  46352 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

24.  46356 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na Národní plán 

obnovy – neinvestice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

25.  46424 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer určený na projekt 

spolufinancovaný EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

26.  46373 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 

adaptačních skupin pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určené 

pro MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

27.  46389 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

28.  46407 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 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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29.  46410 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 

 

  

30.  46426 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu 

ze Státního fondu Kinematografie určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

investiční dotace MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

31.  46446 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

32.  46447 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

33.  46448 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

34.  46450 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektů z Operačního 

programu Jan Amos Komenský 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

35.  46452 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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36.  46453 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha – Březiněves 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

37.  46455 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy  v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční a investiční 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

38.  45500 k návrhu na poskytnutí osobních 

ochranných prostředků příspěvkovým 

organizacím zřizovaným hl. m. Prahou 

formou svěření, obecně prospěšným 

společnostem, společnosti s ručením 

omezeným a zapsaným spolkům na 

humanitární pomoc pro Ukrajinu a 

materiální pomoc v souvislosti s 

onemocnění COVID – 19 formou 

darování 

 

radní Johnová   

39.  46213 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Domov Maxov a 

úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

40.  46287 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Dětské centrum Paprsek a k úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 

0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

41.  46337 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Domov pro seniory Pyšely v roce 

2022 

 

radní Johnová   

42.  46483 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

43.  46325 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků na 4. čtvrtletí pro soukromé 

školství na území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

44.  46327 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v kap. 0416 

 

radní Šimral   
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45.  46395 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol, 

jejichž zřizovatelem jsou městské části 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

46.  46301 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2022, k 

návrhu na odpis nedobytných pohledávek 

u příspěvkových organizací v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a k návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

47.  46342 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 

školu a Střední školu Karla Herforta, 

Praha 1, Josefská 4 

 

radní Šimral   

48.  46310 k návrhu na neposkytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury 

 

radní Třeštíková   

49.  46372 k návrhu na udělení souhlasu městské 

části Praze 3 s uzavřením nájemních 

smluv k bytům svěřeným Statutem hl. m. 

Prahy městské části Praha 3, které byly 

opraveny pomocí finančních prostředků z 

fondu Rozvoje dostupného bydlení na 

území hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

50.  46300 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní 

správa za účelem financování akcí 

hlavního města Prahy spojených s 

předsednictvím ČR v Radě Evropské unie 

2022 

 

ředitel MHMP   
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46476 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 

Prahy 

 

46445 k prověření možnosti dokladování adresné pomoci válečným uprchlíkům – 

občanům Ukrajiny v oblasti cen jízdného 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

46488 k plnění usnesení číslo 2099 ze dne 29. 8. 2022 k návrhu na uzavření smluv o 

veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním pro období po roce 

2024 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

46497 Stavby pro reklamu na území hl. m. Prahy náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

46501 pořízení nových tramvají v souvislosti s výstavbou nových tramvajových tratí náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

46519 k výběrovým řízením na pozice ředitelů Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové 

společnosti 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

46479 k tzv. Milostivému létu 2022 v podmínkách hl. m. Prahy a celkové rekapitulaci radní Chabr 
 

radní Kordová 

Marvanová 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

ředitel MHMP 

 

 


