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 P R O G R A M  
31. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 10. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 9. 2021 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  40354 k záměru odboru evropských fondů 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR" 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3.  41287 k záměru odboru informatických aplikací 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Centrální systém pro správu životního 

cyklu kvalifikovaných certifikátů a 
kvalifikovaných prostředků dle nařízení 
eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy 
 

- stažen 6.9.21 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Krch 

4.  41559 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění 

činnosti editora údajů s organizacemi 
Správa železnic, státní organizace, a 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Krch 

5.  41989 ke schválení přistoupení hlavního města 

Prahy jako vedlejšího účastníka na straně 
žalované v řízení vedeného u Městského 
soudu v Praze sp. zn. 41 Cm 9/2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
 
I. náměstek 

primátora 
Hlaváček 

 

10.25 Mgr. Plíšek 

6.  41632 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 

individuální dotace na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v 
Praze v roce 2021 
 

náměstek 
primátora 

Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7.  41410 k poskytnutí účelových investičních 

dotací městským částem na projektovou 
přípravu a realizaci dopravní 
infrastruktury pro MČ Praha 16, MČ 

Praha 22 a MČ Praha-Čakovice a ke 
změně účelu investiční dotace poskytnuté 
MČ Praha-Čakovice 
 

náměstek 

primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma  

8.  41149 k návrhu na zpracování návrhu řešení pro 

otázku sporných staveb pro reklamu na 

pozemcích ve správě Magistrátu hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 
Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma  

Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9.  40671 k návrhu na schválení návrhu započtení 
plochy pozemku hlavního města Prahy 
pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro Záběhlice Development s.r.o. 
 

radní Chabr 10.45 Mgr. Dytrychová 

10.  41761 k návrhu na uzavření kupní smlouvy se 

společností JCDecaux, Městský mobiliář, 

spol. s r.o. 

 

 

 

 

- stažen 4.10.21 
 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

T. Jílek, předs.  

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. THMP, 

a.s. 
 

11.  40909 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12.  40841 k návrhu na změnu v obsazení dozorčí 

rady a správní rady Pražského inovačního 

institutu, z. ú. 

 

radní Šimral 11.00 Ing. Žabka 

 

13.  41772 k návrhu Smlouvy o zajištění online 

marketingové kampaně na podporu 

incomingového turismu a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy v kapitole 06 pro rok 2021 
 

radní Třeštíková 11.05 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

14.  41793 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 

na rok 2021 
 

radní Zábranský 11.10 Ing. Rak 

15.   Podání  11.15  

16.   Operativní rozhodování Rady HMP    

17.  41935 k návrhu programu jednání 30. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14. 10. 

2021 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 
2460 ze dne 4. 10. 2021 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

18.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 

 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  41447 k návrhu na převod majetku hl. m. Prahy 
příspěvkové organizaci Správa služeb hl. 

m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 

Hlubuček 

  

2.  41838 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v kapitole 
02 - Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primá tora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

3.  41886 k návrhu na navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
rok 2021 

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4.  40773 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v městské části Praha 10 za rok 2020 

a k návrhu na schválení smlouvy o 
finančním vyrovnání prostředků 

získaných z provozování zóny placeného 
stání na území městské části Praha 10 v 
roce 2020 a úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap.03 
 

náměstek 
primátora 

Scheinherr 

  

5.  41970 

 
 

k plnění úkolů RHMP dle usnesení 

ZHMP č. 28/41 ze dne 17. 6. 2021 

náměstek 

primátora 
Scheinherr 
 

  

6.  41755 k uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám na dobu neurčitou mezi hl.m. 

Praha a fyzickými a právnickými osobami 
v areálu Pražské tržnice 
 

náměstek 
primátora 

Vyhnánek 

  

7.  41780 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
souvislosti s přijetím vratek 
neinvestičních účelových dotací 

poskytnutých městským částem hl.m. 
Prahy v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8.  41909 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určené na kulturní 
aktivity 

 

náměstek 
primátora 

Vyhnánek 

  

9.  41911 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na 
podporu sociálních služeb 

 

náměstek 
primátora 

Vyhnánek 

  

10.  41918 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 11 
 

náměstek 

primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  41919 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 
0680 - Kultura a cestovní ruch v 

souvislosti s vratkou neinvestičního 
transferu Ministerstvu kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12.  41938 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na Program 
ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 

 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13.  40643 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 
nájemním smlouvám a výpovědí z 

nájemních smluv 
 

radní Chabr   

14.  38603 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 2342/457, parc. č. 2342/749, parc. č. 
2342/750, 2342/751, parc. č. 2654/55, 
parc. č. 2654/57, parc. č. 2654/59 v k.ú. 

Stodůlky, obec Praha,  do vlastnictví 
hlavního města Prahy a k návrhu na 

zaplacení úhrady za faktické užívání 
 

radní Chabr   

15.  41610 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 3439/136 a parc.č. 3439/4 v k.ú. 
Michle z vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města 

Prahy 
 

radní Chabr   

16.  41616 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 115/2 v k.ú. Malešice z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

17.  41622 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 4479/4 v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

18.  41472 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice 

 

radní Chabr   

19.  41475 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 113/1 k.ú. Střešovice 

 

radní Chabr   

20.  41497 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemků parc. č. 1227/17 o výměře 212 
m2 a parc. č. 1227/36 o výměře 303 m2 
k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

21.  41698 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2832/6 o výměře 2 m2 v k.ú. 

Strašnice 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  41562 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 
let parc.č.455/97 v k.ú. Krč, obec Praha z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu : Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

23.  41720 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 1117/8 v k.ú. Podolí 
 

radní Chabr   

24.  41801 k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního 

podílu 1/2 pozemků parc. č. 824/3, 825/3, 
826/2, 830/3 a 838/2 v k.ú. Střížkov, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové 
Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví 

hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

25.  41105 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 a 
k.ú. Záběhlice) 
 

radní Chabr   

26.  41335 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, v části týkající se 
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 16 
(nemovitosti v k.ú. Radotín) 

 

radní Chabr   

27.  41716 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 - 

Slivenec (stavby veřejného osvětlení v 
k.ú. Slivenec) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

28.  41648 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku a čerpání finančních prostředků 
z fondu finančního vypořádání 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Správa pražských hřbitovů 
 

radní Johnová   

29.  41687 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 
limitu počtu zaměstnanců, limitu 
prostředků na platy příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021 

 

radní Johnová   

30.  41703 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Hotelová škola 

Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 
591/115 a změnu zápisu této příspěvkové 
organizace v rejstříku škol a školských 

zařízení 
 

radní Šimral   

31.  41810 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 10, Přípotoční 1337 

 

radní Šimral   

32.  41811 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola stavební 

a Střední průmyslová škola stavební, 
Praha 1, Dušní 17 v rejstříku škol a 
školských zařízení 

 

radní Šimral   

33.  41866 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Mateřská škola speciální, 

Praha 4, Na Lysinách 6, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

 

radní Šimral   

34.  41880 
 

k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 

dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Zábranský   

35.  41940 

 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

36.  41797 

 

k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

 
Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

41888 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. za II.čtvrtletí 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 
24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


