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 P R O G R A M  
6. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 2. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis ze 4. jednání Rady HMP ze dne 31. 1. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42786 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění rozvoje programového 

vybavení agendy správy dopravních 

přestupků v prostředí HMP“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  42980 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4.  43097 ke schválení projektu v rámci 33. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.20 Ing. Andrle 

5.  37155 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 

2886 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 

V) 

--- 

MČ Praha 15 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

6.  37847 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

504/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 

--- 

MČ Praha 6 

 

- stažen 2.8.21 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  43067 

 

 

 

 

 

ke strategii rozvoje vodohospodářské 

infrastruktury na území hl. m. Prahy v 

období 2022 - 2035 a jeho financování z 

vodného a stočného a rozpočtu hl. m. 

Prahy, k zajištění správy a provozování 

infrastruktury vodovodů a kanalizací v 

majetku hl. m. Prahy po roce 2028 a k 

záměru financování stavby „č. 6963 

celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 

Císařském ostrově Etapa 0002 - stávající 

vodní linka“ jako investici HMP 

financovanou ze zdrojů vodného a 

stočného a zajištění její realizace 

společností Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

8.  39677 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat 

centralizovaně zadávanou veřejnou 

zakázku s názvem "Dodávky elektrické 

energie pro orgány a organizace hl.m. 

Prahy na období od 1.1.2023 do 

31.12.2023" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

ředitel MHMP 

10.40 Mgr. Dufková 

RNDr. Kyjovský 

9.  42473 k záměru odboru INV MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Stavba č. 8262 JM I - 

ukončení Centrálního parku; stavební 

práce" a k návrhu na úpravu celkových 

nákladů investiční akce 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Kalina, MBA 

10.  41548 k návrhu na volbu členů správní rady 

NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 

PRAHA 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.50 JUDr. 

Štalmachová 

11.  42779 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Správa služeb 

hlavního města Prahy 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.55 

 

JUDr. 

Štalmachová 

12.  42921 k návrhu na schválení plánů realizace 

investičních akcí a správy a údržby 

komunikací zajišťovaných Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. v 

roce 2022 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.00 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen. řed. 

TSK HMP, a.s. 

13.  43002 

 

 

k návrhu na prominutí penále za prodlení 

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

příjemce dotace Městské části Praha 8 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.05 JUDr. Thuriová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14.  42801 k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke 

Smlouvě č. D/39/554/01 o nájmu, správě 

a celkové rekonstrukci ze dne 20. 5. 1995 

 

- přerušen 7.2.22 

 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15.  42906 k návrhu na úpravu smluvních vztahů 

mezi hl. m. Prahou a spol. 

AKROTERION s.r.o. 
 
 

 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

16.  42579 

 

 

k návrhu majetkoprávního vypořádání 

nemovitých věcí v k.ú. Chodov (Velká 

Opatovská směna) 
 

 

 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17.  40810 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
 

 

 

radní Chabr 11.25 Mgr. Dytrychová 

18.  43241 

 

 

k návrhu na zřízení Pracovní skupiny pro 

fiakristy 
 

 

 

radní Chabr 11.30 Mgr. Štefaňák 

19.  42575 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální investiční dotace a úpravu 

rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 
 

 

radní Johnová 11.35 Ing. Mezková, 

MPA 

20.  42960 

 

 

k návrhu poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy v působnosti odboru 

sociálních věcí Magistrátu hlavního města 

Prahy - Program v oblasti rodinné politiky 

pro rok 2022 
 

 
 

radní Johnová 11.40 Ing. Mezková, 

MPA 

21.  42740 k realizaci projektu "Implementace 

Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve 

vzdělávání" 
 

 
 

radní Šimral 11.45 

 

Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  42802 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola na 

Proseku 
 

 
 

radní Šimral 11.50 Mgr. Němcová 

23.  42822 k návrhu Memoranda o způsobu a termínu 

naplnění požadovaných optimálních 

podmínek pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Základní školy, Praha 5, Pod Radnicí 5, 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou, v nemovitostech v k.ú. 

Košíře, svěřených do správy MČ Praha 5 
 
 

 

radní Šimral 11.55 Mgr. Němcová 

24.  42887 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "VOŠ a SPŠ Na 

Příkopě, P1 - rekonstrukce oken" a na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 v kapitole 04 - Školství, mládež 

a sport 
 

 
 

radní Šimral 12.00 Mgr. Němcová 

25.  42850 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy v rámci "Programu podpory 

aktivit národnostních menšin na území  

hl. m. Prahy pro rok 2022" 
 

 

 

radní Třeštíková 12.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

26.  42856 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 

"Programu podpory aktivit integrace 

cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 

2022" 
 

 
 

radní Třeštíková 12.10 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

27.  42917 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou individuální účelové 

neinvestiční dotace Domu národnostních 

menšin o.p.s. na provoz organizace v r. 

2022 
 

 

 

radní Třeštíková 12.15 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

28.  42121 

 

 

k realizaci mezinárodního projektu 

UNITES v rámci dotačního titulu 

Evropské komise 
 

 
 

radní Třeštíková 12.20 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

Mgr. Janoušek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29.  42729 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. 

Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 

2022 a poskytnutí víceletých dotací na 

léta 2023 - 2026 v kap. 06 
 

 

 

radní Třeštíková 12.25 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

30.  42958 k návrhu na udělení finančních odměn 

členům Komise RHMP pro udělování 

dotací v oblasti kultury a umění v rámci 

dotačního řízení v roce 2021 
 
 

 

radní Třeštíková 12.30 

 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

31.  43222 

 

 

k přípravě 20. reprezentačního plesu      

hl. m. Prahy a Obecního domu v 

náhradním termínu 

 

radní Třeštíková 12.35 Ing. et Ing. 

Berková 

Mgr. Ježek, předs. 

předst. Obecní 

dům, a.s. 

 

32.  42253 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací v rámci projektu 

"MHMP - sociální bydlení", 

financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost, městské části Praha 10 a 

Praha 12 
 

 

 

radní Zábranský 12.40 Ing. Tunkl 

33.   Podání  12.45  

34.   Operativní rozhodování Rady HMP    

35.  43187 k návrhu programu jednání 34. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 2. 2022 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

36.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42898 k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 

0962, KUC MHMP v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43073 k návrhu na vyvěšení sokolské vlajky na 

budově Nové radnice u příležitosti 

připomínající Památný den sokolstva 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43227 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  42627 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

míst zpětného odběru odpadních baterií a 

akumulátorů 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  42787 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 

smlouvy o zřízení práva stavby mezi 

obchodní společností Letiště Praha, a.s. a 

hlavním městem Prahou v rámci stavby č. 

44528 - Modernizace základny letecké 

záchranné služby 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  42940 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

v souvislosti s realizací dotačního 

programu Zlepšování kvality ovzduší v 

hl.m. Praze - pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  43055 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 07 – 

Bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  43015 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Pražské 

společenství obnovitelné energie 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9.  42953 k návrhu na opětovné ponechání 

nevyčerpané účelové investiční dotace na 

rekonstrukci služebny PČR, 

Jungmannovo nám. 9, poskytnuté MČ 

Praha 1 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 

2019 a ponechané k čerpání v roce 2021, 

a to k využití na stejný účel v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

10.  42420 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 5018/27 a parc. č. 5024/20 v k.ú. 

Smíchov do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

11.  42686 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  43078 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

za účelem financování projektu Detekce 

vozidel s nadměrnými emisemi částic v 

roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13.  42893 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3  k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000382/2019  o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha 18 

a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2022 v souvislosti s přijetím mimořádné 

splátky návratné finanční výpomoci od 

MČ Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  42622 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 

k podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu z Ministerstva vnitra 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  42991 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra 

z Projektu obcí na podporu integrace 

cizinců na lokální úrovni pro rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  43108 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  42820 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti se společností Belárie Real 

Estate, s.r.o. 

 

radní Chabr   

18.  42842 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

19.  42712 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Ruzyně, obec Praha 

 

radní Chabr   

20.  28838 k revokaci usnesení Rady HMP č.1968 ze 

dne 25.8.2015 k návrhu na odsouhlasení 

vypořádání práva stavby formou 

úplatného převodu vlastnictví pozemků 

parc. č. 2557/50, parc. č. 2557/28, parc. č. 

2557/49  a parc. č. 2557/48, vše v kat. 

území Břevnov 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  42805 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2780/23, parc. č. 2780/24, parc. č. 

2780/25, parc. č. 2780/26, parc. č. 

2780/27 a parc. č. 2780/28, vše v k.ú. 

Stodůlky z vlastnictví hl. m. Prahy do 

podílového spoluvlastnictví všech 

vlastníků bytů a podílových 

spoluvlastníků společných částí budov 

č.p. 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 

vše v  k.ú. Stodůlky, kteří jsou zapsáni na 

LV 2443 vedeném Katastrálním úřadem 

pro hl. m. Prahu, Katastrálním 

pracovištěm Praha pro k.ú. Stodůlky, obec 

Praha 

 

radní Chabr   

22.  42871 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 1244/8 o výměře 18 m2 

k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

23.  42999 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2441/6 v k.ú. Hostivař 

 

radní Chabr   

24.  42997 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 4394/58 v k.ú. Vinohrady z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

25.  42912 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 2616/2 v k.ú. Kobylisy 

 

radní Chabr   

26.  43109 k revokaci usnesení Rady HMP č.104 ze 

dne 24.1.2022 k návrhu na bezúplatné 

nabytí 35 ks sloupů veřejného osvětlení, 

kabelového vedení a zapínacího bodu ZM 

1706 vše v k.ú. Horní Počernice z 

vlastnictví společnosti Blooman 

Development s.r.o., do vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

27.  42766 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 17 (pozemky veřejné zeleně v 

k.ú. Řepy) 

 

radní Chabr   

28.  43077 

 

 

k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 872/2 k.ú. Troja 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  42772 

 

 

 

k návrhu směny částí pozemků parc. č. 

987/2 a 2195/3 k.ú. Ruzyně, obec Praha, 

ve vlastnictví hl. m. Prahy, za části 

pozemků parc. č. 989, 990/1, 991/1, 991/2 

a 992 k.ú. Ruzyně, obec Praha, ve 

vlastnictví spol. TAMBURA a.s. a zřízení 

služebnosti 

 

radní Chabr   

30.  42814 

 

 

k návrhu směny pozemku parc. č. 2476/13 

v k.ú. Záběhlice, obec Praha, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. 

č. 5867/2 v k.ú. Záběhlice, obec Praha, ve 

vlastnictví fyzické osoby 

 

radní Chabr   

31.  42962 

 

 

k návrhu na uzavření dohody o 

vypořádání 

 

radní Chabr   

32.  42910 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v kap. 04 -Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtu příspěvkových 

organizací na rok 2022, v působnosti 

odboru SML MHMP 

 

radní Šimral   

33.  43064 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

34.  43152 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   

35.  43155 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u školy 

zřizované městskou částí hlavního města 

Prahy 

 

radní Šimral   

36.  43164 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 doučování 

v základních školách, středních školách a 

konzervatořích 

 

radní Šimral   

37.  42978 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s 

podáním žádosti příspěvkové organizace 

hl.m. Prahy Pražská konzervatoř, Praha 1, 

Na Rejdišti 1 o nadační příspěvek na 

nákup hudebního nástroje, který by byl v 

případě kladného vyřízení přijat do 

majetku jmenované příspěvkové 

organizace 

 

radní Šimral   
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38.  43157 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

39.  43024 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola 

informačních studií a Střední škola 

elektrotechniky, multimédií a 

informatiky, se sídlem Novovysočanská 

280/48, Praha 9, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

40.  42975 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2021 do 

roku 2022 za účelem financování projektů 

odboru KUC MHMP realizovaných v 

rámci Operačního programu Praha - pól 

růstu v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

41.  43129 k převzetí hromadné akcie č. 3 emitenta 

Prague City Tourism a.s. 

 

radní Třeštíková   

42.  42973 k návrhu na pronájem jiných služebních 

bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  43028 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   

44.  42748 

 

 

k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků projektu OP 

Zaměstnanost MHMP -  sociální bydlení z 

roku 2021 do roku 2022 v kap. 08 – 

Hospodářství 

 

radní Zábranský   

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43084 o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu vodohospodářského 

majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodovody a 

kanalizacemi, a.s. za rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

43179 k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 2022 náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

 


