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 P R O G R A M  
28. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 9. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 30. 8. 2021 

   - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 6. 9. 2021 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  40870 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Centrální správa a zabezpečení 

mobilních zařízení“ 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  41332 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění podpory a údržby informačního 

systému pro správu bytového fondu a 

související služby prováděné mandatáři 

MHMP" formou jednacího řízení bez 

uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) 

a c) ZZVZ 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Krch 

4.  41069 k zajištění podpory vítězných týmů 

projektu #NAKOPNIPRAHU 2 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Krch 

M. Fišer, MBA, 

předs. předst. 

OICT, a.s. 

 

5.  41234 k záměru prezentace HMP na 

mezinárodním odborném veletrhu MIPIM 

2022 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Petr 

6.  37690 k návrhu na zavedení nové investiční akce 

do centrálního číselníku akcí a na úpravu 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

na rok 2021 v kap. 07 – Bezpečnost 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 JUDr.  

Štalmachová 

7.  41157 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky na zajištění 

"Provozování sběrného dvora hlavního 

města Prahy v ulici Voctářova na území 

městské části Praha 8 v období 01. 01. - 

31. 12. 2022" 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 

8.  41158 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky na zajištění 

"Provozování sběrného dvora na území 

městské části Praha Ďáblice" a úpravu 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, 

v kapitole 02 v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9.  41159 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky na zajištění 

"Provozování sběrného dvora hlavního 

města Prahy Generála Šišky na území 

městské části Praha 12" 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 RNDr. Kyjovský 

10.  37638 k záměru investičního odboru MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

08268 Rokytka – rozvoj území, etapa 

0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a 

Veltruská" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.50 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann 

11.  41399 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku a 

o vyloučení účastníka zadávacího řízení z 

veřejné zakázky "Stavba č. 44592 

Parkovací dům Petržílkova; stavební 

práce" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann 

12.  40670 k návrhu na zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví - pozemky v k.ú. 

Smíchov 

 

radní Chabr 11.00 Ing. Rak 

13.  41124 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a 

kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ  na rok 2021 

 

- stažen 30.8.21 a 6.9.21 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

14.  41240 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

v oblasti zdravotnictví pro rok 2022 

 

radní Johnová 11.10 Mgr. Ježek 

15.  40955 k návrhu přípravy a vyhlášení 

architektonicko-urbanistické otevřené 

projektové soutěže k pietní úpravě 

národní kulturní památky "Ďáblický 

hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm 

popravených a umučených politických 

vězňů a příslušníků druhého a třetího 

odboje" 

 

radní Johnová 11.15 Mgr. Ježek 

16.  40799 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Program podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2022 - Doplňková síť 

 

radní Johnová 11.20 Ing. Mezková 

17.  41517 

 

k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti 

rodinné politiky pro rok 2022 

 

radní Johnová 11.25 Ing. Mezková 

18.  40347 ke schválení dohod o narovnání ke stavbě 

č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy 

restaurace 

 

radní Třeštíková 11.30 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

19.  41434 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2021 

 

radní Třeštíková 11.35 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

20.  41518 k záměru odboru OVO MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Výměna 

zvukového a hlasovacího řetězce 

audiovizuálního systému v jednacím sále 

zastupitelstva" 

 

ředitel MHMP 11.40 Ing. Lísal, MBA 

21.   Podání  11.45  

22.   Operativní rozhodování Rady HMP    

23.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  41652 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v 

roce 2021 v kap. 01 Rozvoj obce 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

2.  41462 k výpovědi pachtovních smluv 

uzavřených za účelem zajištění 

zemědělské výroby 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3.  41320 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

4.  41453 k návrhu na uzavření smlouvy o závazku 

plnění podmínek pro poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

5.  41042 k návrhu na odpis pohledávky hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

6.  41538 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 

průmyslu a obchodu ze Státního 

programu na podporu úspor energie 

"EFEKT II" 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7.  41599 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 

  

8.  41608 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 projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  41609 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových investičních dotací 

MČ Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10.  41639 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na realizaci 

projektu z programu Veřejné informační 

služby knihoven na rok 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  41650 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 projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  41672 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

investiční transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 – 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13.  41680 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 projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha – 

Ďáblice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  41274 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců a limitu prostředků na platy 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

Domov se zvláštním režimem Terezín v 

roce 2021 

 

radní Johnová   

15.  41511 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí v rámci ZDR MHMP 

 

radní Johnová   

16.  41520 k návrhu změny zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 2, Botičská 1 

 

radní Šimral   

17.  41736 

 

k personálním změnám v Komisi Rady hl. 

m. Prahy pro školskou infrastrukturu 

 

radní Šimral   

18.  41473 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o realizaci projektu inovačního 

partnerství č. CZ.07.1.02/0.0./0.0.19_080 

0002048 

 

radní Třeštíková   

19.  41362 k návrhu na schválení pronájmu bytu hl. 

m. Prahy 

 

radní Zábranský   

20.  41714 k návrhu na rozpracování usnesení 29. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne  

9. 9. 2021 

 

ředitel MHMP   

 


