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 P R O G R A M  
11. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 3. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 9. jednání Rady HMP ze dne 7. 3. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43094 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2381 ze 

dne 4.9.2018 ke schválení příkazní 

smlouvy o poskytování a zajišťování 

služeb v rámci naplňování Koncepce 

Smart Prague do roku 2030, ke změně 

gesčního odboru ve vztahu k určeným 

smlouvám a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

Ing. Kubešová 

3.  42099 ke schválení návrhu vzorové Smlouvy o 

centralizovaném zadávání na Pojištění 

majetku a odpovědnosti pro příspěvkové 

organizace v působnosti odboru 

sociálních věcí MHMP a odboru 

zdravotnictví MHMP a k záměru odboru 

sociálních věcí a odboru zdravotnictví 

MHMP na realizaci centralizované 

veřejné zakázky "Pojištění majetku a 

odpovědnosti pro příspěvkové organizace 

v působnosti odboru sociálních věcí 

MHMP a odboru zdravotnictví MHMP" 

prostřednictvím odboru veřejných 

zakázek MHMP 
 
 

 

ředitel MHMP 10.15 Mgr. Dufková 

Ing. Mezková, 

MPA 

Ing. Havelková 

4.  43602 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

"Kancelář primátora" Magistrátu hl. m. 

Prahy 
 

 

 

ředitel MHMP 10.20 Ing. Dederová 

Ing. Hoskovec 

5.  43337 k personálním změnám v rámci 

Magistrátu hl. m. Prahy 
 

 

 

ředitel MHMP 10.25 Ing. Dederová 

6.  43442 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 
 

 

 

ředitel MHMP 10.30 Ing. Dederová 

7.  43323 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 
 

 
 

ředitel MHMP 10.35 Ing. Tunkl 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  43421 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi 

hlavním městem Prahou a Českou televizí 

ve věci koncertního sálu hl m. Prahy - 

Vltavské filharmonie 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40  

9.  42362 k přípravě záměru "Park Maniny a 

Koncepce Rohanského a Libeňského 

ostrova“ 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.45 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

10.  43072 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

44812 Podjezd Bubny; Technický dozor 

stavebníka vč. vyvedení stavby z účtu 

INV" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. Kalina, MBA 

11.  43527 

 

 

k návrhu na zavedení investiční akce kap. 

03 - INV MHMP do centrálního číselníku 

akcí a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  43538 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

00000 Hloubětínský tunel - Projektová 

dokumentace, autorský dozor a IČ" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.00 Ing. Kalina, MBA 

13.  43428 k návrhu na revokaci usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 963 z 3. 5. 2021 k návrhu na 

schválení dokumentu "Prostupnost a 

kultivace veřejného prostoru na Královské 

cestě, Hradebním korzu a Václavském 

náměstí" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.05 Ing. Šíma 

14.  43212 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru Hospici Štrasburk 

o.p.s a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 v roce 

2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.10 Ing. Havelková 

15.  43112 k Memorandu o porozumění a vzájemné 

spolupráci uzavřené mezi společnostmi 

Pražská energetika, a. s., a ŠKODA 

AUTO, a. s., a hl. m. Prahou 

 

- stažen 28.2.22 

 

radní Chabr 11.15 Ing. Paneš, Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  43559 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 181 ze 

dne 7.2.2022 k návrhu na majetkoprávní 

vypořádání - pozemky k.ú. Stodůlky 
 

 

 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17.  43614 

 

 

k záměru majetkových transakcí mezi 

hlavním městem Prahou a Českou 

republikou 
 

 
 

radní Chabr 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.25 Ing. Rak 

18.  42535 k návrhu na poskytnutí Dotací v 

Programu podpory v oblasti zdravotnictví 

pro rok 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.30 

 
Ing. Havelková 

19.  43444 

 

 

 

k návrhu na neposkytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční účelové dotace 

společnosti ALKA, o.p.s., Dům tří přání 

z. ú. a HEALTHCARE INSTITUTE 

o.p.s. 
 
 

 

radní Johnová 11.35 Ing. Havelková 

20.  43524 

 

 

k návrhu na poskytnutí technicko-

materiální pomoci v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

formou daru 
 

 
 

radní Johnová 11.40 Ing. Havelková 

21.  43166 k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2022 v rámci 

vyhlášeného Programu k projektu 

"Podpora vybraných druhů sociálních 

služeb v krajské síti sociálních služeb na 

území hl.m. Prahy na roky 2019-2022" 

pro rok 2022 a k uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace 
 
 

 

radní Johnová 11.45 Ing. Mezková, 

MPA 

 

22.  43167 k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2022 v rámci 

vyhlášeného Programu k projektu 

"Transformace systému péče o Pražany, 

kteří potřebují intenzivní podporu a byli 

umisťováni do zařízení mimo HMP, 

včetně posílení kapacit péče v hl. m. 

Praze (č. projektu 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662)" pro 

rok 2022 a k uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace 
 

 
 

radní Johnová 11.50 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23.  42977 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 11.55 Ing. Mezková, 

MPA 

 

24.  43491 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace Organizaci pro pomoc 

uprchlíkům z.s. a úpravu rozpočtu kap. 

0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 
 

 

radní Johnová 12.00 Ing. Mezková, 

MPA 

 

25.  43223 

 

 

 

k vydání stanovisek k podání žádostí a k 

realizaci projektů dvou příspěvkových 

organizací v rámci výzvy č. 12/2021 z 

Národního programu Životní prostředí v 

rámci Národního plánu obnovy, prioritní 

osy 8. - Energetické úspory, 8.1.A Snížení 

energetické náročnosti veřejných budov. 
 
 

 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 

26.   Podání  12.10  

27.   Operativní rozhodování Rady HMP    

28.  43536 k návrhu programu jednání 35. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 3. 2022 

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 560 

ze dne 14. 3. 2022 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

29.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43619 

 

 

k personálním změnám v Komisi Rady 

hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart 

Cities v hl. m. Praze 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  42835 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

pachtovní smlouvě č. 

PAC/54/09/019155/2020 ze dne 5.8.2020 

uzavřené mezi hl. m. Prahou a ZO ČSOP 

Ekologická servisní organizace IČO: 

68406088 z důvodu prodloužení doby 

pachtu 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3.  43076 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

07- Bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43313 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových a 

běžných výdajů kap. 07 z roku 2021 do 

roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  43320 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na části 

pozemků ve vlastnictví HMP, svěřeného 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  43329 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na část 

pozemku ve vlastnictví HMP svěřeného 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  43416 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na části 

pozemků ve vlastnictví HMP svěřených 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  42926 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti k 

pozemkům parc. č. 2036/3, parc. č. 2039 a 

parc. č. 2041 zapsaných na LV č. 673 pro 

katastrální území Podolí za účelem 

budoucího zřízení služebnosti stavby 

„Modernizace cyklotrasy A2 v úseku 

Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I. 

Vyšehradský tunel – most na Veslařský 

ostrov, č. akce 2950199“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43165 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 

nájemní smlouvě č. 2/21/1903/019 se 

společností Atelier P.H.A. spol. s r.o. na 

pronájem části komunikace Dalimilova, 

Praha 3 za účelem prodloužení doby 

nájmu a změny rozsahu předmětu nájmu 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  43348 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2579 ze 

dne 25.10.2021 ‚‚k návrhu na uzavření 

Smlouvy o spolupráci při úpravě 

křižovatky Průmyslová - Poděbradská - 

Kbelská a Smlouvy o postoupení práv a 

povinností ze společného povolení‘‘ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11.  43446 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 03  - Doprava z roku 2021 do 

roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

12.  43451 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 2407/6, pozemku parc.č. 2407/7 a 

pozemku parc.č. 3168/74 v k.ú. Zbraslav, 

obec Praha, do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

13.  43483 k návrhu na odpis pohledávky hl.m. Prahy 

převzaté po zaniklé organizaci Technická 

správa komunikací hlavního města Prahy, 

příspěvková organizace 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14.  43356 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů hl.m. Prahy (zapojení 

finančních prostředků z rozpočtů 

Městských částí) v kapitole 03 Doprava a 

úpravu plánů realizace investičních akcí a 

správy a údržby komunikací 

zajišťovaných Technickou správou 

komunikací a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

15.  43315 k návrhu na odpis pohledávky hlavního 

města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  43147 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 

neinvestičních příspěvků na výkon 

pěstounské péče přijatých od MČ hl.m. 

Prahy Úřadu práce České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  43419 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním z Operačního 

programu potravinové a materiální 

pomoci a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP a PO 

HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  43528 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  43509 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu ze Státního 

fondu životního prostředí určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha – Kolovraty 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  43568 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

určený na podporu služeb s nadregionální 

a celostátní působností organizaci Domov 

Maxov 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21.  43081 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 

na rok 2022 

 

radní Chabr   

22.  43203 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

23.  43357 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če 

stojící na pozemku ve vlastnictví hlavního 

města Prahy v k. ú. Střešovice, obec Praha 

 

radní Chabr   

24.  41995 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3539/2 v k.ú. Žižkov 

 

radní Chabr   

25.  43265 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 

k.ú. Radlice parc.č. 370/41 a parc.č. 

370/42 z vlastnictví právnické osoby do 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

26.  43237 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1406 ze 

dne 24.6.2019 k návrhu na bezúplatné 

nabytí pozemků v k.ú. Břevnov parc.č. 

2429/12, parc.č. 2429/13 a parc.č. 2432/2 

z vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO: 69797111, do vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   



 8 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27.  43351 k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Libuš a k. ú. Kamýk, obec Praha, z 

vlastnictví společnosti Rezidence 

Měcholupy s.r.o. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

28.  43392 k návrhu na bezúplatné nabytí 26 ks 

sloupů veřejného osvětlení a kabelového 

vedení v k. ú. Modřany z vlastnictví 

společnosti Prague Property Leader a.s. 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

29.  40963 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Městská 

poliklinika Praha a úpravu rozpočtu hl. m. 

Prahy v kap. 05 v roce 2022 

 

radní Johnová   

30.  43026 k návrhu na přijetí výsledků činností 

spojených s uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě ředitele 

školy ke dni 30.9.2022 v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a provedení úkonů souvisejících 

 

radní Šimral   

31.  43160 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 

pracovních zásluh při dovršení životního 

jubilea v roce 2022 ředitelkám a řediteli 

příspěvkových organizací zřízených 

hlavním městem Prahou v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

32.  43284 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Pedagogicko-psychologická 

poradna pro Prahu 11 a 12, se sídlem 

Praha 4 - Háje, Kupeckého 576/17 

 

radní Šimral   

33.  43365 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.  43466 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

vrácením návratné finanční výpomoci od 

příspěvkových organizací hl.m. Prahy 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

35.  43477 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 

28.02.2022" 
 

radní Šimral   

36.  43497 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na "Podporu přípravy 

sportovních talentů ve školách s oborem 

vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou" 
 

radní Šimral   

37.  43550 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola Tolerance, 

Praha 9, Mochovská 570, v rejstříku škol 

a školských zařízení 
 

radní Šimral   

38.  42485 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

39.  43017 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

40.  43018 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

41.  43133 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

42.  43145 k návrhu na schválení výpovědí 

nájemních smluv 
 

radní Zábranský   

43.  43502 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

44.  43510 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

45.  43545 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

46.  43368 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za rok 2021 
 

ředitel MHMP   

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43324 Informace pro Radu hlavního města Prahy k úpravě položkového rozpadu 

celkových investičních nákladů projektu koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavské 

filharmonie 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 


