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 P R O G R A M  
32. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 10. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 4. 10. 2021 

- zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 11. 10. 2021 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  41858 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky "Obnova licence výrobce pro 

zálohovací technologii Veritas" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  41743 k záměru Městské policie hl.m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 

switchů pro potřebu ředitelství Městské 

policie hl. m. Prahy" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.15 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP 

4.  41951 k návrhu na zařazení nových parkovišť 

P+R do tarifních zón 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.20 Ing. Šíma 

5.  41295 k prohlášení o aktualizaci majetku 

hlavního města Prahy v rámci 

vzájemného majetkoprávního vypořádání 

staveb pozemních komunikací, silničních 

pozemků a dalších nemovitostí 

souvisejících se stavbou dálnice D0 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Šíma 

6.  41508 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, 

kterým se vymezují oblasti hlavního 

města Prahy, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít 

za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  41851 k oznámení záměru městské části Praha - 

Koloděje na prodej věci z vlastnictví 

hlavního města Prahy, svěřené do správy 

městské části Praha - Koloděje, pozemku 

v k.ú. Koloděje, předloženého podle 

ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně 

závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 

 

 

radní Chabr 10.35 Mgr. Dytrychová 

Ing. Morávková, 

starostka MČ 

Praha - Koloděje 

8.  41209 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy a úpravu rozpočtu 

vybraných příspěvkových organizací 

hlavního města Prahy v roce 2021 
 

 

 

radní Johnová 10.40 Ing. Mezková,  

MPA 

9.  41309 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace subjektu Poradna při 

finanční tísni o.p.s. a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2021 
 
 

 

radní Johnová 10.45 Ing. Mezková,  

MPA 

10.  41316 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 a 0581 v roce 2021 
 

 
 

radní Johnová 10.50 Ing. Mezková,  

MPA 

11.  41318 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 a 0581 v roce 2021 
 
 

radní Johnová 10.55 Ing. Mezková,  

MPA 

12.  41341 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace subjektu Liga 

otevřených mužů, z.s.  a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2021 
 

 

 

radní Johnová 11.00 Ing. Mezková,  

MPA 

13.  41284 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - 

výstavba tělocvičny; předstihový 

záchranný archeologický výzkum" 

 

 

 

radní Šimral 11.05 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14.  41760 k návrhu na jmenování nových členů 

Grémia prg.ai, z. s. 

 

 

 

radní Šimral 11.10 Ing. Žabka 

15.  41794 

 

VH 

 

ke zvýšení základního kapitálu peněžitým 

vkladem a změně stanov společnosti 

Prague City Tourism a.s. 

 

radní Třeštíková 11.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

Mgr. Cipro, 

předs. předst. 

Prague City 

Tourism, a.s. 

P. Zeman, předs. 

dozorčí rady 

Prague City 

Tourism, a.s. 

 

16.  38695 k návrhu koncepčního dokumentu 

"Strategie centralizace sdružených nákupů 

v podmínkách hlavního města Prahy" 

 

 

 

ředitel MHMP 11.20 Mgr. Dufková 

17.   Podání  11.25  

18.   Operativní rozhodování Rady HMP    

19.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  41691 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  42038 k návrhu zástupců hl. m. Prahy v Komisi 

pro bydlení Předsednictva Svazu měst a 

obcí ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  41819 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce, kap. 

02 - Městská infrastruktura a kap. 07 – 

Bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4.  41958 k návrhu OCP MHMP na udělení 

souhlasu zřizovatele s přijetím 

doplněného dědictví do vlastnictví 

příspěvkové organizace Zoologická 

zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  41591 k návrhu jednostranných zápočtů 

vzájemných pohledávek Hlavního města 

Prahy za jejími bývalými nájemci a 

pohledávek jejích bývalých nájemců za 

Hlavním městem Prahou vyplývajících z 

užívání parkovišť po ukončení platnosti 

příslušných nájemních smluv 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  41871 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha - 

Běchovice na vrub kapitoly 1016 - 

rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

7.  41913 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.  41917 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

určené pro MČ HMP v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Zaměstnanost a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 13 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  41920 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 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  41922 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  41923 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 8 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  41939 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí na 

výkon činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí - doplatek za rok 2020, 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  41946 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  41947 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha 13 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  41948 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na podporu 

expozičních a výstavních projektů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16.  41959 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha – Běchovice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  41966 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 15 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  41967 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  41973 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 

  

20.  41545 k revokaci usnesení Rady HMP číslo 498 

ze dne 16.3.2020 ke zmírnění 

ekonomických důsledků nouzového stavu 

pro subjekty HMP 

 

radní Chabr   

21.  41831 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 1475/414 v k. ú. Košíře, obec 

Praha, a zrekonstruovaného chodníku v k. 

ú. Košíře z vlastnictví společnosti MS 

Košířská, s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

22.  38980 k návrhu na uzavření dohody o zaplacení 

úhrady za užívání nemovité věci  a 

uzavření nájemní smlouvy mezi hlavním 

městem Prahou a  Českou republikou - 

Státním pozemkovým úřadem 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

23.  41746 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 

kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 

 

radní Johnová   

24.  41949 k návrhu na změnu doby jmenování 

ředitele příspěvkové organizace Domov 

Svojšice  z doby určité na dobu neurčitou 

 

radní Johnová   

25.  39751 k návrhu na změnu zřizovacích listin 

Domů dětí a mládeže, příspěvkových 

organizací hl. m. Prahy, v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

26.  41798 k návrhu změny zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola na Proseku 

 

radní Šimral   

27.  40891 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola ekonomických studií, Gymnázium, 

Střední průmyslová škola potravinářských 

technologií a Střední odborná škola 

přírodovědná a veterinární, Praha 2, 

Podskalská 10 a příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola, Praha 1, U 

Půjčovny 4 a změnu zápisu v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

28.  41788 k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery, výzvy č. 2 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR  a k 

návrhu na schválení Dohody o narovnání 

 

radní Šimral   

29.  41842 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

vrácením návratné finanční výpomoci od 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

 

radní Šimral   

30.  41915 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 v 

souvislosti s 3. a 4. úpravou rozpočtu v 

roce 2021 zaslanou z MŠMT určenou pro 

regionální školství ve správě územně 

samosprávných celků 

 

radní Šimral   

31.  41957 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

32.  41971 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2021 v kap. 0416 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

33.  41987 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT ze zdrojů Fondu solidarity 

Evropské unie určený na zajištění 

neinvazivního RT-PCR testování dětí a 

žáků v souladu s příslušným mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 

radní Šimral   

34.  41854 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 31.08.2021" 

 

radní Šimral   

35.  41895 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou 

 

radní Šimral   

36.  41999 k personálním změnám v Komisi Rady 

HMP pro udělování dotací hl.m. Prahy v 

oblasti kultury a umění 

 

radní Třeštíková   

37.  41752 k návrhu na schválení Smlouvy o 

vypořádání závazků a Smlouvy o 

podnájmu mezi Městskými divadly 

pražskými, příspěvkovou organizací hl. 

m. Prahy a hlavním městem Prahou 

 

radní Třeštíková   

38.  41704 k návrhu změny v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytů z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nových žadatelů o pronájem 

bytů z této výstavby 

 

radní Zábranský   

39.  41894 k návrhu na neschválení Dohody o 

postoupení Smlouvy o nájmu bytu na 

dobu neurčitou č. 

NAB/83/13/000113/2011 ze dne 21. 9. 

2011 

 

radní Zábranský   

40.  42025 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy a na pronájem jiného 

služebního bytu hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  42049 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

42.  41710 ke změně počtu systemizovaných míst 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

ředitel MHMP   

43.  42053 k personálním změnám v Inventarizační 

komisi Rady hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

44.  42052 k návrhu na rozpracování usnesení 30. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

14. 10. 2021 

 

ředitel MHMP   

45.  41937 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

22.9.2021 do 28.9.2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

41906 Informace o průběhu realizace veřejné zakázky "Stavba č.42822 Lávka 

Holešovice-Karlín" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

 


