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 P R O G R A M  
11. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 3. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 9. jednání Rady HMP ze dne 8. 3. 2021 

                           - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 12. 3. 2021 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 39393 k revokaci usnesení Rady HMP č.2844 ze 

dne 14.12.2020 k záměru odboru 

informatických aplikací MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Rámcová 

dohoda na zpracovatele funkčních zadání, 

systémového integrátora, quality 

assurance pro integraci dalších IS na IP“ 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Krch 

3. 38222 ke Studii Povltavské promenády 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

4. 39777 

 

 

 

ke schválení zadání Mezinárodní 

urbanistické soutěže Florenc 21 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

5. 39908 ke koncepční studii Křížovnická, 

Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

10.25 Ing. Hejma, 

starosta MČ 

Praha 1 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

6. 39643 k návrhu na prodloužení pilotního 

projektu Mikro depa Florenc na dobu 

neurčitou 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

10.30 Ing. Šíma 

7. 38615 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45708 Černý Most II – objekty O a P; 

zhotovitel" a k návrhu usnesení Rady 

HMP předložit Zastupitelstvu hl. m. 

Prahy ke schválení budoucí originární 

nabytí vlastnického práva k nemovitostem 

do majetku hl. m. Prahy na základě této 

veřejné zakázky 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

10.35 

 

 

Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 39317 k záměru odboru investičního MHMP na 

služby veřejné zakázky "Stavba č. 40019 

Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, 

etapa 0002 napojení na ČOV Uhříněves" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 Ing. Freimann 

9. 39904 k návrhu na zakoupení Ultra-nízkoteplotní 

mrazničky a na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2021 v kapitole 07 – 

bezpečnost 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 JUDr. 

Štalmachová 

10. 39278 k Dopravnímu plánu hlavního města 

Prahy na roky 2021 – 2025 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

11. 39710 

 

 

k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemku hlavního města Prahy  

pro výpočet koeficientů míry využití  

území pro  Roztyly Plaza, a.s. 
 

 
 

radní Chabr 10.55 Mgr. Dytrychová 

12. 39577 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky s názvem "Zdravotnická 

záchranná služba ul. 28 pluku Praha - 

zajištění činností pro výstavbu“ v souladu 

s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.00 Ing. Rak 

13. 39753 

 

 

k návrhu na změny v obsazení správní 

rady Muzea paměti XX. století, z.ú. 
 

- elektronicky 
 

radní Kordová 

Marvanová 

11.05 Ing. Žabka 

14. 39667 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 04 - 

školství, mládež a sport a návrhu na 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

hlavního města Prahy městské části Praha 

6 a městské části Praha 8 na realizaci 

intenzivních kurzů výuky českého jazyka 

pro žáky základních škol s odlišným 

mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 11.10 

 

 

 

 

 

Mgr. Němcová 

15. 39263 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sportu 

nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - 

Nadační fond Josefa Zimovčáka 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 39781 k návrhu Dotačního systému hlavního 

města Prahy v oblasti kultury a umění na 

léta 2022 – 2027 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.20 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

17. 39635 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 11.25 Ing. Dederová 

18. 39729 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 11.30 Ing. Dederová 

19. 39142 

 

 

 

 

k záměru odboru školství na realizaci 

veřejné zakázky „Pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu a pojištění 

motorových vozidel pro příspěvkové 

organizace v působnosti odboru SML 

MHMP“ 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 11.35 Mgr. Dufková 

20. 39861 

 

 

k využití městských reklamních ploch 

JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na 

období 6. 4. 2021 - 28. 6. 2021 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 11.40 Ing. et Ing. 

Berková 

21.  Podání  11.45  

22.  Operativní rozhodování Rady HMP    

23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39721 k revokaci usnesení Rady HMP č.192 ze 

dne 31.1.2017 ke jmenování Legal Entity 

Appointed Representative pro účely 

realizace mezinárodních výzkumných a 

inovačních projektů financovaných 

Evropskou komisí 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 39685 k návrhu na použití výnosů z prodeje 

majetku hlavního města Prahy ve správě 

příspěvkových organizací hlavního města 

Prahy za rok 2020 a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

3. 39412 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

a MČ Praha 7 k podání žádosti o 

poskytnutí účelové dotace ze státního 

rozpočtu z Ministerstva vnitra 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

4. 39698 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

22 k uzavření dohody s Úřadem práce 

České republiky - krajskou pobočkou pro 

hl.m. Prahu za účelem vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 

na jejich vytvoření 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

5. 39763 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

6. 39530 k žádosti MČ Praha - Benice o změnu 

účelu finančních prostředků obdržených v 

roce 2020 z podílu MČ na odvodu z 

loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění zákona č. 

458/2011 Sb., a daně z hazardních her 

podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 

hazardních her 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

7. 39565 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha 3 a MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8. 39706 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o vratky finančních prostředků 

do státního rozpočtu z akcí realizovaných 

v rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9. 39793 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva vnitra na Dotační program 

na zvýšení ochrany veřejných prostranství 

a objektů (akcí) veřejné správy, škol a 

školských zařízení jako měkkých cílů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10. 39796 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva zdravotnictví na krytí 

výdajů na činnost poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11. 39822 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové investiční a neinvestiční dotace 

MČ Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 39825 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 39827 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 13 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14. 39856 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj na 

financování ubytovacích zařízení v 

souvislosti s pandemií COVID-19 určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15. 39377 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16. 39378 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17. 39430 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18. 37911 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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 

 

radní Chabr   

19. 39068 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 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice) 

 

radní Chabr   

20. 39194 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 

městským částem Praha - Lipence a Praha 

- Šeberov (pozemek v k.ú. Lipence a 

pozemek v k.ú. Šeberov) 

 

radní Chabr   

21. 39499 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 3 (stavby 

veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22. 39509 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Centrum 

sociálních služeb Praha na rok 2021 v 

souvislosti s pokračujícím výskytem 

onemocnění COVID-19 v České 

republice a s humanitárními opatřeními 

hl. m. Prahy 

 

radní Johnová   

23. 39773 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku organizace hl.m. Prahy 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové a úpravu 

rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v 

roce 2021 

 

radní Johnová   

24. 39794 k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery, výzva č. 2 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 

radní Šimral   

25. 39755 k návrhu odpovědi na část stížnosti na 

Vyšší odbornou školu zdravotnickou a 

Střední zdravotnickou školu, Praha 1, 

Alšovo nábřeží 6 

 

radní Šimral   

26. 39491 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Akademické 

gymnázium, škola hlavního města Prahy, 

Praha 1, Štěpánská 22 

 

radní Šimral   

27. 39837 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola a Střední škola 

Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

28. 39528 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Střední škola - Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

 

radní Šimral   

29. 39674 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 

 

radní Šimral   

30. 39628 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 31. 1. 2021" 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31. 39532 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

32. 39695 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtu příspěvkové organizace  

na rok 2021, v působnosti odboru SML 

MHMP 
 

radní Šimral   

33. 39308 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkové organizace Galerie hl. m. 

Prahy v roce 2021 
 

radní Třeštíková   

34. 39754 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí v kap. 0662 - KUC 

MHMP v roce 2021 
 

radní Třeštíková   

35. 39658 k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

36. 39694 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1002 ze 

dne 18.5.2020 k návrhu na uzavření 

dohody o splátkách dlužného nájemného 

a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu včetně příslušenství se lhůtou 

splatnosti převyšující 18 měsíců se 

stávajícím uživatelem bytu hl. m. Prahy a 

k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský   

37. 39889 

 

 

k návrhu na změnu složení Komise Rady 

HMP pro fond Rozvoje dostupného 

bydlení na území HMP 
 

radní Zábranský   

38. 39857 

 

 

k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

39. 39864 

 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

40. 39420 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odboru SLU MHMP 

realizovaných v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu v roce 2021 
 

ředitel MHMP   

41. 39490 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2021 v 

kapitole 09 - Vnitřní správa 
 

ředitel MHMP   

42. 39898 k návrhu na rozpracování usnesení 25. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

18. 3. 2021 
 

ředitel MHMP   

43. 39817 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

10.2.2021 do 16.2.2021 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 


