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 P R O G R A M  
4. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 1. 2023 

 
od 10.00 hod. 

 

 

 

BOD  

1.  Určení ověřovatelů zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Schválení zápisu z 2. jednání Rady HMP ze dne 16. 1. 2023 

4.  Schválení zápisu z 3. jednání Rady HMP ze dne 23. 1. 2023 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

5.  46253 ke schválení Smlouvy o provozu a rozvoji 

webu Pragozor, na základě vertikální 

spolupráce ve smyslu § 11 zákona o 

zadávání veřejných zakázek 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

6.  46718 k návrhu na zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky "Nástroj pro kontrolu 

zveřejňování smluv v Registru smluv“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

7.  46792 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

členů dozorčí rady společnosti Pražské 

služby, a.s. zvolených zaměstnanci 

společnosti 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Pražské služby, 

a.s. 

dozorčí rada 

Pražské služby, 

a.s. 

 

8.  45948 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0009 – 

Úpická" a k návrhu na úpravu rozpočtu 

kapitálových výdajů na rok 2023 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.25 Ing. Kalina, MBA 

9.  46739 k návrhu na uzavření bezúplatné 

Výpůjčky za účelem stavby "Elektrifikace 

linky 119" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen. řed. 

TSK hl.m. Prahy, 

a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10.  45481 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a Pražským 

inovačním institutem, z. ú. vztahující se 

ke Smlouvám o zajištění služeb při 

realizaci programu "DoToho!" č. 

DIL/53/03/001859/2021 a č. 

DIL/53/03/001916/2021 
 
 

 

radní Šimral 10.35 Ing. Kubešová 

11.  46458 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace č. 

DOT/61/04/014332/2022 s příjemcem 

dotace spolkem SPORTOVNÍ KLUB 

SLAVIA PRAHA, spolek 
 

 
 

radní Šimral 10.40 Mgr. Němcová 

12.  46523 

 

 
 

k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. 

Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 

2023 a poskytnutí víceletých dotací pro 

léta 2024-2027 v kap.0662 
 

 

 

radní Třeštíková 10.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

13.  46558 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Výběr externího poradce k zavedení 

ČSN ISO 37001 v podmínkách 

Magistrátu hl. m. Prahy" 
 

 

 

ředitel MHMP 10.50 Mgr. Dufková 

14.   Podání  10.55  

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.  46885 k zahraniční pracovní cestě člena 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

2.  46651 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2023 a úpravu rozpočtu 

kapitálových výdajů minulých let INV 

MHMP v kapitole 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

3.  46690 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 na rok 2023 v souvislosti s realizací 

projektu "Reuse na školách" 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

4.  46702 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2023 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

5.  46640 k návrhu na uzavření bezúplatné výpůjčky 

na dobu neurčitou "Prosklené schodišťové 

věže na střeše odbavovací haly Hlavního 

nádraží Praha" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  46742 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2023 v kap. 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7.  46662 k dohodě o spolupráci se společností 

Airmedia a. s. v souvislosti se stavbou 

podjezdu pod železniční tratí v ulici 

Bystrá 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  46663 k dohodě o spolupráci se společností 

Yugo Alloys, s.r.o., v souvislosti se 

stavbou podjezdu pod železniční tratí v 

ulici Bystrá 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  46150 

 

 

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2022 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

10.  46804 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2023 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha - 

Dolní Měcholupy do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  46806 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2023 o 

poskytnuté transfery ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v souvislosti s 

financováním projektu z Národního 

programu Životní prostředí - NIV určené 

pro MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 11 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  46869 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2023 o 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva financí určené na úhradu 

výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 

jeho městským částem v souvislosti s 

volbou prezidenta České republiky a 

poskytnutí neinvestičních dotací MČ 

HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  45349 k návrhu na účetní odpis pohledávky     

hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

14.  45376 k návrhu na účetní odpis pohledávky     

hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

15.  45405 k návrhu na účetní odpis pohledávky     

hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  45490 k návrhu na účetní odpis pohledávek      

hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  46399 k uzavření nájemních smluv na dobu 

určitou mezi hl.m. Prahou a právnickými 

osobami v objektu Pražského kreativního 

centra 

 

radní Chabr   

18.  45937 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 2845/51, vč. stavby komunikace, 

parc.č. 2845/52 a parc.č. 5754/9 v k.ú. 

Záběhlice, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

19.  46222 

 

 

 

k návrhu úplatného nabytí ideálních 

podílů části pozemku parc.č. 1330/50 v 

k.ú. Dolní Počernice do vlastnictví HMP 

 

radní Chabr   

20.  46474 

 

 

 

 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 1117/5, 1117/16, 1337/1, 1341/1, 

1341/3, 1341/5, 1342/2, 1342/3, 1342/4, 

1342/5, 1344/9, 1345/1, 1345/2, 1348/6 a 

1352/34, vše v k.ú. Hostivice, obec 

Hostivice, okres Praha-západ, 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   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  46634 

 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 989/11 v k.ú. Satalice 

radní Chabr   

22.  46765 

 

 

 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 603/9 v k.ú. Bohnice, 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   

23.  46801 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 0582 na rok 2023 z důvodu vrácení 

přeplatku dotace Centra sociálních služeb 

Praha řídícímu orgánu Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

radní Johnová   

24.  45576 

 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Obchodní 

akademie Bubeneč, se sídlem Praha 6, 

Krupkovo náměstí 26/4 a změnu zápisu 

této příspěvkové organizace v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

25.  46492 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Praha 4, 5. května 51 

 

radní Šimral   

26.  46646 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou projektovou dokumentaci na 

realizaci stavby u příspěvkové organizace 

v působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP a úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 

2023 

 

radní Šimral   

27.  46654 

 

 

k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2023 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

28.  46700 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2023 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

29.  46731 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 

2023 

 

radní Šimral   

30.  46824 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2023 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT na 1. čtvrtletí pro soukromé 

školství na území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31.  46827 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2023 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou, v 

kap. 0416 

 

radní Šimral   

32.  46338 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby 2. Scio Střední škola, 

s.r.o., do rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

33.  46756 k návrhu na stanovení výše platů 

ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   

34.  46844 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

35.  46343 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 

hospodaření a dalších činností odboru 

kontrolních činností MHMP na rok 2023 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46517 k veřejné zakázce stavba č. 0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0007 

Troja, část 19 - stabilizace výpusti DN 2000 a VD Troja - rekonstrukce dělící zdi 

sportovního kanálu; stavební práce – ukončení 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

46861 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 

a.s. za 4. čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

46768 Informace pro Radu hl. m. Prahy 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 

46870 Zpráva o průběžném plnění opatření k plnění Protikorupční strategie HMP 2022-

2027 

 

ředitel MHMP 

46893 Přehled zadaných externích auditů u příspěvkových organizací HMP v letech 2019-

2022 

 

ředitel MHMP 

 


