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 P R O G R A M  
33. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 10. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

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

- zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 18. 10. 2021 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  39508 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Botanická 

zahrada hl.m. Prahy, Trojská 800/196, 

171 00 Praha 7, IČO: 00064572 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.10 RNDr. Kyjovský 

3.  41668 k návrhu na uzavření smlouvy o využití 

obecního systému odpadového 

hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.15 RNDr. Kyjovský 

4.  41711 k návrhu na poskytnutí individuální 

účelové investiční dotace Hasičskému 

záchrannému sboru hl. m. Prahy v roce 

2021 z rozpočtu kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20 JUDr. 

Štalmachová 

5.  41269 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

42821 Dvorecký most; technický dozor 

investora" 
 

- stažen 4.10.21 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Kalina, MBA 

6.  41898 

 

 

k návrhu na zajištění operativní správy 

dokončené stavby č.42932 P+R Černý 

Most III. 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Kalina, MBA 

7.  40111 

 

 

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 

10.35 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  41862 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku ze psů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.40 JUDr. Thuriová 

9.  42113 

 

 

k návrhu Memoranda o vzájemné 

spolupráci v souvislosti s úpravou 

místního poplatku z pobytu v hlavním 

městě Praze 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

radní Třeštíková 

 

10.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

10.  42137 

 

 

k příspěvkovým organizacím hl. m. 

Prahy, státním podnikům, obecně 

prospěšným společnostem a ústavům 

založeným hl. m. Prahou a tzv. 

milostivému létu 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

 

ředitel MHMP 

 

10.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

11.  41905 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí neinvestiční účelové 

individuální dotace v oblasti sportu 

spolku MYSTIC SKATEPARK 

ŠTVANICE z.s. 
 

 

 

radní Šimral  10.55 Mgr. Němcová 

12.  41912 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí neinvestiční účelové 

individuální dotace v oblasti sportu 

spolku TAP ACADEMY PRAGUE, z.s. 
 

 
 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

13.  41621 k návrhu dalšího postupu ve věci 

soudního řízení 
 
 

 

ředitel MHMP 11.05 Ing. Dederová 

14.   Podání  11.10  

15.   Operativní rozhodování Rady HMP    

16.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42019 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 a za účelem vypořádání projektů z 

Operačních programů Praha – 

Konkurenceschopnost, Praha - 

Adaptabilita a Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  42076 k návrhu na změnu zástupce hl. m. Prahy 

v Komisi pro bezpečnost Rady Asociace 

krajů ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  41735 k revokaci usnesení Rady HMP č.5 ze dne 

11.1.2021 ke zpracování urbanistické 

studie Malešicko-hostivařské průmyslové 

oblasti 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4.  41968 k návrhu OCP MHMP na použití 

rezervního fondu příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy v roce 

2021 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  41808 k návrhu na poskytnutí účelových 

investičních dotací v rámci dotačního 

programu "Zlepšování kvality ovzduší v 

hl.m. Praze - pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech III" - 5. skupina 

a na úpravu rozpočtu OCP MHMP na rok 

2021 v kapitole 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  41827 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7.  42003 k žádosti Pardubického kraje o udělení 

souhlasu s vedením vlaků v závazku 

veřejné služby na území hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8.  41845 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 612 v k.ú. Střešovice do vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  41924 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Petrovice z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2021 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  41960 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 z Operačního 

programu potravinové a materiální 

pomoci a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP a PO 

HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  41979 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

určené příspěvkovým organizacím krajů a 

obcí, obcím a městským částem hlavního 

města Prahy na mimořádné odměny 

zaměstnanců sociálních služeb v 

souvislosti s výkonem povolání v období 

epidemie Covid-19 a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  42039 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 7 na úhradu 

nákladů za sociální pohřby a poskytnutí 

finančních prostředků městské části hl.m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  42042 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnutý neinvestiční a investiční 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  42089 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 

programu podpora zajištění vybraných 

investičních podpůrných opatření při 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami - 

program č. 13335 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  41779 k návrhu na odpis pohledávky hl. města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16.  41806 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací v působnosti 

hlavního města Prahy na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  40874 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě č. 

NAP/58/02/008716/2006, k.ú. Radlice 

 

radní Chabr   

18.  41334 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smlouvy o výpůjčce, dodatků k 

nájemním smlouvám a dodatku ke 

smlouvě o výpůjčce 

 

radní Chabr   

19.  41474 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, pachtovní smlouvy a smluv o 

výpůjčce 

 

radní Chabr   

20.  41507 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

21.  41578 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a pachtovní smlouvy 

 

radní Chabr   

22.  41643 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

23.  41646 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

24.  41768 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

25.  41576 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 1156/1, parc.č. 1156/2 a parc.č. 

1156/6 v k.ú. Prosek 

 

radní Chabr   

26.  41620 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 96/7 k.ú. Troja 

 

radní Chabr   

27.  41623 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2951/6 o výměře 2m2 v k. ú. 

Braník 

 

radní Chabr   

28.  41670 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2780/37, parc. č. 2780/38 a parc. 

č. 2780/39, vše v k.ú. Stodůlky z 

vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 

podílových spoluvlastníků společných 

částí budov čp. 2471, 2472 a 2473, vše v 

k.ú. Stodůlky, kteří jsou zapsáni na LV 

2285 vedeném Katastrálním úřadem pro 

hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm 

Praha pro k.ú. Stodůlky, obec Praha 

 

radní Chabr   



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  41726 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 671/11 a 

spoluvlastnických podílů o velikosti id. 

4/5 na pozemcích parc. č. 671/3 a parc. č. 

671/4, vše k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

30.  41802 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 48/6 v k.ú. Brnky 

 

radní Chabr   

31.  41498 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 

k.ú. Újezd nad Lesy 

 

radní Chabr   

32.  41718 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 4427/12, parc.č. 4427/13, parc.č. 

4427/15, parc.č. 4427/16, vč. stavby 

chodníku a schodiště, parc.č. 4427/17, vč. 

stavby chodníku a schodiště a parc.č. 

4427/20, vč. stavby vozovky, chodníku a 

štěrkové plochy, vše k. ú. Žižkov z 

vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 

do vlastnictví hlavního města Prahy a k 

návrhu na zřízení služebností 

 

radní Chabr   

33.  41738 k návrhu na zrušení usnesení č.311 ze dne 

17.2.2020 RHMP a k návrhu  na úplatné 

nabytí ideálních podílů pozemku parc. č. 

1530 v k.ú. Troja pro ZOO Praha 

 

radní Chabr   

34.  41775 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů 

veřejného osvětlení, kabelového vedení, 

zrekonstruovaného pojížděného chodníku, 

zrekonstruovaného chodníku, 2 ks 

svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 

pozemku parc. č. 693/318 a pozemku 

parc. č. 693/319 vše v k. ú. Karlín, obec 

Praha, z vlastnictví společnosti Karlín 

Park a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

35.  41899 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č. 3093/2 a 3093/8 v k.ú. Zbraslav, 

obec Praha, s omezujícími podmínkami 

na dobu 10 let, 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   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

36.  41864 k oznámení záměru městské části Praha - 

Řeporyje na prodej věci z vlastnictví 

hlavního města Prahy, svěřené do správy 

městské části Praha - Řeporyje, pozemku 

v k.ú. Stodůlky, předloženého podle § 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   

37.  41904 k oznámení záměru městské části Praha 3 

na odstranění věci z vlastnictví hlavního 

města Prahy svěřené správy městské části 

Praha 3, stavby občanské vybavenosti v 

k.ú. Žižkov, předloženého podle 

ustanovení § 18 odst. 1 písm. f) 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   

38.  38780 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) 

 

radní Chabr   

39.  40862 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 

hl.m. Prahy městské části Praha 10 

 

radní Chabr   

40.  41729 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 a 

odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 

 

radní Chabr   

41.  41805 k návrhu na změnu zřizovacích listin 

Základní školy pro žáky se specifickými 

poruchami učení, Praha 6 - Řepy, U 

Boroviček 3 a Domu dětí a mládeže Praha 

6, příspěvkových organizací, v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

42.  41859 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola - 

Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179, a změnu zápisu této 

příspěvkové organizace v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

43.  41926 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola Jižní Město, Praha 4, 

Křtinská 673 

 

radní Šimral   

44.  42057 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

45.  41542 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu 

 

radní Šimral   

46.  41837 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral   

47.  41932 k návrhu na úpravu závazných ukazatelů 

rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

v roce 2021 v souvislosti s dotačním 

programem "Podpora nadaných žáků 

základních a středních škol v roce 2021" 

 

radní Šimral   

48.  41934 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů v kap. 04 - Školství, 

mládež a sport z důvodu změn v síti škol 

a školských zařízení a k finančnímu 

vypořádání zanikající příspěvkové 

organizace Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

49.  41982 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral   

50.  42054 k návrhu na jmenování zástupců 

zřizovatele ve školských radách při 

školách zřizovaných hlavním městem 

Prahou 

 

radní Šimral   

51.  41853 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola a Mateřská škola 

Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Krč, 

Vídeňská 756/28, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

52.  42058 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, 

příspěvková organizace, se sídlem Praha 1 

- Malá Strana, Maltézské náměstí 476/14, 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

53.  41769 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

54.  41985 

 

 

k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

55.  42015 

 

 

k žádostem na pronájmy jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

56.  41944 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů a 

ubytovacích místností hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

57.  42098 

 

 

k návrhu na uzavření smluv o podnájmu 

jiných bytů 

 

radní Zábranský   

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

42177 k požáru spalovny Malešice dne 20.10.2021 ve společnosti Pražské služby, a.s. náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

radní Chabr 
 

42037 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská 

Holding a.s. za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 na základě usnesení Rady HMP 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

39519 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 - podklad pro MF za hlavní 

město Prahu, Magistrát hlavního města Prahy 

 

ředitel MHMP 

42010 Informace o změně formy zpracování zpráv o výsledcích kontrolních činností 

zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP za týdenní období 

 

ředitel MHMP 

42046 Informace pro Radu hlavního města Prahy k předmětu činnosti OKC v oblasti 

vnitřní kontroly 

 

ředitel MHMP 

 


