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 P R O G R A M  
37. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 10. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 17. 10. 2022 

- zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 10. 2022 

 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  46091 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2052 ze 

dne 29.08.2022 k záměru odboru 

informatických činností MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Registr kvality, 

zajištění služeb standardizace a kvality 

managementu (QM) při provozu aplikací" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  46062 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Nákup videokonferenčních jednotek a 

příslušenství" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  46123 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 

10.20 Mgr. Károly 

5.  45898 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení a k 

návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku 

„Dodávka, implementace a podpora 

technologie DC interconnect“ 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

6.  46109 

 

 

k návrhu na podání žádosti hl. m. Prahy o 

podporu z dotačního programu Horizon 

2020 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Kubešová 

7.  46122 

 

 

k realizaci společné expozice a prezentace 

na veletrhu MIPIM 2023 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Ing. Hoskovec 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  45404 ke schválení studií revitalizace a 

protipovodňové ochrany Trojské kotliny, 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů příspěvkové organizace IPR Praha 

na úhradu investiční akce 44453 - 

Celková přestavba Císařského ostrova - 

etapa 005 - revitalizace a protipovodňová 

ochrana na rok 2022, k návrhu na 

zavedení nových investičních akcí kap. 01 

- INV MHMP do centrálního číselníku 

akcí v roce 2022 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.40 Ing. arch. Foglar 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  45924 

 

 

 

ke schválení Strategické studie Povltavské 

promenády a jejího přírodního okolí 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.45 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

10.  46096 

 

 

 

k návrhu na pořízení dopravní studie 

křižovatky Letenské náměstí a Koncepce 

návštěvnické dopravy Trojské kotliny 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

11.  45876 

 

 

 

k návrhu dalšího postupu ve věci stavby č. 

44544: Terminál Smíchovské nádraží a k 

návrhu dalšího postupu ve věci širších 

vztahů transformačních ploch v k.ú. 

Smíchov 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

12.  45593 

 

 

 

k návrhu na uzavření Memoranda o 

dlouhodobé spolupráci při přípravě a 

realizace projektu "Bytový dům 

Pernerova a Lávka na Vítkov" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.00 Ing. Šíma 

13.  46118 k záměru Energocentrum - Využití 

nízkopotencionálního tepla odpadních 

vod z ÚČOV Praha 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

radní Chabr 

 

11.05 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14.  45046 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Oprava vyhlídkové cesty na VD 

Hostivař“ a k úpravě rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.10 RNDr. Kyjovský 

15.  45780 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 

dotačního programu "Zlepšování kvality 

ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 

ekologického vytápění v domácnostech 

IV" - 1. skupina, na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 v kap. 

0254 Městská infrastruktura a zavedení 

nové investiční akce do centrálního 

číselníku akcí. 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.15 RNDr. Kyjovský 

16.  45375 

 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, o 

stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství hlavního města Prahy 

(vyhláška o odpadech) 

 

- stažen 29.8.22 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.20 RNDr. Kyjovský 

17.  45439 

 

 

k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky na zajištění 

„Provozování sběrných dvorů hl. m. 

Prahy ve vlastnictví nebo nájmu 

účastníka“ 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.25 RNDr. Kyjovský 

18.  45719 

 

 

 

k uzavření smlouvy se spol. Pražské 

služby, a.s. o zajištění sběru, svozu, 

využívání a odstraňování nebezpečných 

složek komunálního odpadu ze sběrných 

míst na území hl. m. Prahy v rámci 

vertikální spolupráce v souladu s 

ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.30 RNDr. Kyjovský 

JUDr. Roman, 

předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 

19.  45857 

 

 

 

k uzavření smlouvy se spol. Pražské 

služby, a.s. o zajištění sběru, svozu a 

odstraňování léčiv z lékáren na území hl. 

m. Prahy v rámci vertikální spolupráce v 

souladu s ustanovením § 11 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.35 RNDr. Kyjovský 

JUDr. Roman, 

předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

20.  45826 

 

 

 

k návrhu na vyloučení účastníků a 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 8548 Kanalizační sběrač H - 

prodloužení do Běchovic, etapa 0002 - 

stoka H2 Běchovická; stavební práce“ 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.40 Ing. Kalina, MBA 

21.  45794 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební 

práce" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.45 Ing. Kalina, MBA 

22.  45971 

 

 

k návrhu na schválení urbanisticko 

architektonické studie zemních valů 

Běchovice stavby č. 43784 Kompenzační 

opatření pro SOKP 511 a I/12 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.50 Ing. Kalina, MBA 

23.  44560 

 

 

 

k návrhu aktualizace Zásad zřizování 

dobíjecí infrastruktury 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.55 Ing. Šíma 

24.  44810 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v kap. 03 a příspěvkové organizace 

ROPID v roce 2022 v souvislosti se 

změnou provozního režimu na vybraných 

parkovištích BUS na území hl. m. Prahy a 

projektem ‚‚Čitelná Praha‘‘ a zajištění 

testovacího provozu autonomních vozidel 

na území HMP prostřednictvím 

společnosti Výstaviště Praha, a.s. 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.00 Ing. Šíma 

25.  45412 k návrhu na započtení plochy pozemku 

hlavního města Prahy pro výpočet 

koeficientů míry využití území pro 

společnost U Dubu 1899, s.r.o. 
 

 

 

radní Chabr 12.05 Mgr. Dytrychová 

26.  43804 

 

 

k povinným ustanovením stanov 

obchodních společností se 100% 

majetkovou účastí hlavního města Prahy 
 

 

 

radní Chabr 

 

radní Zábranský 

12.10 Ing. Paneš, Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

27.  45733 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové 

individuální účelové neinvestiční dotace z 

kap. 0582 organizaci Spolek zastánců 

dětských práv a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 
 

 

 

radní Johnová 12.15 Ing. Mezková, 

MPA 

28.  46129 ke sdělení výhrad Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže ve správním řízení 

sp. zn. ÚOHS-S0461/2021/VS vedeném v 

souvislosti s regulací loterií/hazardních 

her v období od 21. 12. 2018 do 14. 10. 

2021 
 

 

 

radní Kordová 

Marvanová 

12.20 JUDr. Thuriová 

29.  45550 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

sportu a tělovýchovy v hlavním městě 

Praze pro rok 2023 

 

- přerušen 10.10.22 

 

radní Šimral 12.25 Mgr. Němcová 

30.  46066 k návrhu na vyhlášení Programu na 

podporu nultých ročníků na středních 

školách v rámci integrace ukrajinské 

mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. 

Prahy na rok 2023 

 

- přerušen 24.10.22 

 

radní Šimral 12.30 Mgr. Němcová 

31.  45935 

 

 

k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům 

dětí a mládeže Praha 9, v působnosti 

odboru SML MHMP 
 

 

 

radní Šimral 12.35 Mgr. Němcová 

32.  45829 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru pro spolek Jsme 

#HolkyzMarketingu z. s. a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 
 

 

 

radní Šimral 12.40 Ing. Kubešová 

33.  45613 

 

 

 

k záměru odboru projektového řízení 

MHMP na realizaci veřejné zakázky "HW 

Lab - Dodávky technologií" 
 

 

 

radní Šimral 12.45 Ing. Kubešová 

34.  45666 k návrhu na poskytnutí účelových 

individuálních neinvestičních dotací a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 12.50 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

35.  45645 

 

 

 

 

k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a 

prodlužování doby nájmu bytů a 

ubytovacích místností v objektech HMP 

nesvěřených MČ a podnájmu a 

prodlužování doby podnájmu bytů v 

bytových domech ve vlastnictví bytových 

družstev schválených usnesením Rady 

HMP č. 2278 ze dne 20. 9. 2021 
 

 

 

radní Zábranský 12.55 Ing. Tunkl 

36.  45931 

 

 

k provozování městské ubytovny 

Strojírenská 386 
 

radní Zábranský 

 

radní Chabr 

 

13.00 Ing. Tunkl 

37.  45354 

 

 

k dílčím opatřením v rámci Koncepce 

pražských břehů 

 

- přerušen 19.9.22 

 

radní Zábranský 13.05  

38.  46042 

 

 

k publikaci informací o zakázkách 

zadaných městskými společnostmi a 

fakturách přijatých městskými 

společnostmi na portálu otevřených dat 
 

 

 

radní Zábranský 13.10  

39.  45879 

 

 

 

k návrhu Strategického rámce podpory 

ukrajinských uprchlíků na území hl. m. 

Prahy, změně počtu systemizovaných 

míst Magistrátu hl. m. Prahy a k úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 
 

 

 

ředitel MHMP 

 

radní Třeštíková 

13.15 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Ing. Dederová 

40.   Podání  13.20  

41.   Operativní rozhodování Rady HMP    

42.  46140 k návrhu upraveného programu 1. 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m.  

Prahy dne 3. 11. 2022 - k revokaci 

usnesení Rady HMP č. 2795 ze dne       

24. 10. 2022 

  

   

43.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45658 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

vypořádání projektů z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR a 

Operačního programu Praha - 

Adaptabilita v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45922 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  46108 k zahraniční pracovní cestě členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  45642 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě č. 

NAP/54/09/017395/2019 ze dne 

23.10.2019, uzavřené mezi hl.m. Prahou, 

jako pronajímatelem a fyzickou osobou, 

jako nájemcem 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

5.  46085 

 

 

k Závěrečné zprávě Pracovní skupiny pro 

cirkulární ekonomiku a přehledu 

doporučených opatření 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  45372 

 

 

 

k návrhu OCP MHMP na uzavření 

pachtovní smlouvy se Zemědělským 

družstvem Mořina, IČO: 00103004, na 

dobu neurčitou, na podíl pozemku ve 

vlastnictví HMP, svěřeného do správy 

OCP MHMP, parc. č. 1108/1 v k.ú. Velká 

Chuchle 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

  

7.  46008 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a neinvestičního transferu 

příspěvkové organizaci Lesy HMP v roce 

2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

radní Šimral 

 

  

8.  46115 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022  v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

  

9.  45894 k žádosti Pardubického kraje o udělení 

souhlasu s vedením vlaků v závazku 

veřejné služby na území hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  45043 k návrhu na předání a převzetí práv a 

závazků investora mezi INV MHMP a 

TSK hl. m. Prahy, a.s. a úpravu rozpočtu 

příjmů a výdajů minulých let 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  45797 

 

 

K návrhu na předání a převzetí práv a 

závazků investora mezi INV MHMP a 

TSK hl. m. Prahy, a.s. a úpravu rozpočtu 

příjmů a výdajů minulých let 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

12.  45836 

 

 

k návrhu na navýšení odměny a úpravu 

plánu realizace správy a údržby 

komunikací Technické správy 

komunikací hl.m. Prahy, a.s. v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13.  46074 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o předání 

práv a povinností stavebníka ze strany 

Městské části Praha 6 na Hlavní město 

Prahu k zajištění realizace stavebních 

úprav komunikací Antonína Čermáka a 

Maďarská 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

14.  44454 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

přijetím vratek neinvestičních účelových 

dotací poskytnutých městským částem hl. 

m. Prahy v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  46059 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 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 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  46089 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 

  

17.  45282 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18.  45326 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  45329 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

20.  45351 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21.  45378 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

22.  45379 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

23.  45380 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

24.  45578 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

25.  45869 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

20 k podání žádosti o poskytnutí 

investiční dotace z Národní sportovní 

agentury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

26.  45875 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací v působnosti 

hlavního města Prahy na rok 2023 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27.  45726 k návrhu na prominutí dluhu vzniklého v 

souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví 

hl.m.Prahy a odpis pohledávky 

hl.m.Prahy 

 

radní Chabr   

28.  45779 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Dejvice, obec Praha 

 

radní Chabr   

29.  45810 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če, 

stojící na pozemku ve vlastnictví hlavního 

města Prahy v k. ú. Strašnice, obec Praha 

 

radní Chabr   

30.  45816 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če, 

stojící na pozemku ve vlastnictví hlavního 

města Prahy v k. ú. Kyje, obec Praha 

 

radní Chabr   

31.  45830 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemkům parc.č. 811/14 a 811/17 v k.ú. 

Kolovraty ve prospěch duplicitně 

zapsaných vlastníků - fyzických osob 

 

radní Chabr   

32.  45840 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 1888/4 v k.ú. Dubeč ve 

prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 

 

radní Chabr   
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33.  45843 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 1888/9 v k.ú. Dubeč ve 

prospěch duplicitně zapsaného vlastníka - 

fyzické osoby 

 

radní Chabr   

34.  45853 k návrhu na uznání vlastnického práva ke 

spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/3 

k pozemku parc.č. 811/18 v k.ú. 

Kolovraty ve prospěch duplicitně 

zapsaného vlastníka - fyzické osoby 

 

radní Chabr   

35.  45887 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene se Společenstvím 

vlastníků jednotek v budově čp. 3121-

3123, ul. Pejevové, Praha 4 

 

radní Chabr   

36.  44540 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 14, Praha - Březiněves, Praha 

- Dolní Chabry, Praha - Ďáblice, Praha 20 

(pozemky v k.ú. Hloubětín, k.ú. 

Březiněves, k.ú. Dolní Chabry, pozemky 

a stavba v k.ú. Ďáblice, pozemky v k.ú. 

Horní Počernice) a odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy  městské části Praha 13, 

Praha 14, Praha - Koloděje (pozemky v 

k.ú. Stodůlky, k.ú. Hloubětín, k.ú. 

Koloděje) 

 

radní Chabr   

37.  45215 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 20  

(pozemky v k.ú. Horní Počernice) 

 

radní Chabr   

38.  45265 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 20 (pozemek v 

k.ú. Horní Počernice) a k návrhu změny 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

hlavního města Prahy Mateřská škola a 

Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 

 

radní Chabr   
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39.  45967 

 

 

 

k návrhu na udělení souhlasu k zapojení 

příspěvkových organizací hl. m. Prahy 

Domova pro seniory Chodov a Domova 

pro seniory Ďáblice do projektu Paliativní 

péče v pobytových sociálních službách 

pro seniory od nadačního fondu Abakus 

 

radní Johnová   

40.  45859 k volbě člena správní rady Sociálního 

nadačního fondu hlavního města Prahy 

 

radní Johnová   

41.  45842 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   

42.  45837 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

realizací projektu v rámci OP VVV 

 

radní Šimral   

43.  46024 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (střední odborná učiliště, 

speciální školy, pedagogicko-

psychologické poradny, domovy mládeže 

a dětské domovy) 

 

radní Šimral   

44.  46026 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou 

(gymnázia, základní umělecké školy) 

 

radní Šimral   

45.  46027 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (střední odborné školy, 

vyšší odborné školy, domy dětí a 

mládeže) 

 

radní Šimral   

46.  46076 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 na období září-prosinec 

roku 2022 

 

radní Šimral   
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47.  45904 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

průmyslová škola dopravní, a.s., se sídlem 

Praha 5, Plzeňská 298/217a, PSČ 150 00, 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

48.  45942 k vydání stanoviska ke změně zápisu 

právnické osoby Bankovní akademie - 

Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., 

se sídlem Kodaňská 54/10, Praha 10, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

49.  45946 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Heřmánek Praha, základní škola a 

gymnázium, se sídlem Praha 8, 

Rajmonova 1199/4, PSČ 182 00, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

50.  45960 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Evangelická akademie - Vyšší odborná 

škola sociální práce a střední odborná 

škola, se sídlem, Praha 4, Hrusická 

2537/7, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

51.  45968 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 

Gymnázium Paměti národa, s.r.o., se 

sídlem Opatovická 160/18, Praha 1 - 

Nové Město, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

52.  45988 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby s názvem 

Akademie VŠEM - střední škola, s.r.o., se 

sídlem Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 - 

Stodůlky v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

53.  45999 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Soukromá 

střední škola a základní škola (1. KŠPA), 

Praha s.r.o., se sídlem Chabařovická 

1125/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO 

25108476, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

54.  46053 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Bezpečnostně právní 

akademie Praha, s.r.o., střední škola, se 

sídlem Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 

9, do rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   
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55.  45738 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola a vyšší odborná 

škola umělecká a řemeslná, se sídlem 

Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

56.  45789 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Domov mládeže a školní 

jídelna, Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

57.  45895 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola obchodní, se 

sídlem Belgická 250/29, Praha 2, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

58.  45918 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Akademie řemesel Praha - 

Střední škola technická, se sídlem Zelený 

pruh 1294/52, Praha 4, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

59.  45947 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola 

Klementa Slavického, Praha 5 - Radotín, 

Zderazská 6 v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

60.  45974 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Domov mládeže a školní 

jídelna, Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

61.  45852 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 a k 

návrhu opatření přijatého odborem 

školství, mládeže a sportu Magistrátu 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

62.  45885 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

63.  46063 

 

 

k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Meridian 

česko-britská základní škola, s.r.o., se 

sídlem Praha 8, Třeboradická 1110/51, 

PSČ 182 00, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

64.  46001 

 

 

k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 

sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   
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65.  45976 

 

 

k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby CEDUK - 

Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

spol. s r.o., se sídlem Eliášova 827/22, 

160 00 Praha 6, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

66.  46104 

 

 

k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

pedagogická škola Futurum, s.r.o., se 

sídlem Praha 10, Hornoměcholupská 873, 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

67.  45912 k návrhu na neposkytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury 

 

radní Třeštíková   

68.  45698 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

69.  45915 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

70.  45916 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

71.  45920 k návrhu na schválení pronájmu užívané 

ubytovací místnosti hl.m. Prahy fyzické 

osobě 

 

radní Zábranský   

72.  45959 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

73.  45979 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

74.  46040 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

75.  46043 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

76.  46050 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

77.  46087 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

78.  45965 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

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

správa 

 

ředitel MHMP   

79.  45928 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

14. 9. 2022 do 20. 9. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 
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80.  45929 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

21. 9. 2022 do 27. 9. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

 

  

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46094 

 

k volbě členů dozorčí rady volených zaměstnanci ve společnosti Dopravní podnik 

hl. m. Prahy, akciová společnost 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

 


