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 P R O G R A M  
26. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 6. 2020 

 
od 13.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení - zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 5. 2020 
                          - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 22. 6. 2020 
                                  
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  13.00 – 13.10  
2. 36952 k variantám řešení Pražského okruhu 

stavby 520 Březiněves – Satalice 
 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

13.10 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

3. 36622 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku: 
Analýza oblastí s významným 
povodňovým rizikem v územní 
působnosti hlavního města Prahy včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí vodních toků Rokytky a 
Botič 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

13.15 RNDr. Kyjovský 

4. 37081 k návrhu na uzavření dodatku č. 17 ke 
smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze 
dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 16, 
o poskytování finančního příspěvku na 
údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

13.20 
 

RNDr. Kyjovský 

5. 36728 
 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Prodloužení podpory licencí pro 
technologii Fortinet Fortigate pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy na tři roky" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

13.25 Ing. Šuster,  
ředitel MP HMP 

6. 37239 
 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.78 ze 
dne 20.1.2020 k záměru odboru 
investičního MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Stavba č. 0050 TV Slivenec, 
etapa 0005 Komunikace Slivenec; 
zhotovení stavby" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

13.30 Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 36913 

 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP investičních akcí v 
roce 2020 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

13.35 Ing. Freimann 

8. 37209 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
pozemku k pozemkům parc. č. 1400/2, 
parc. č. 1400/3 a parc. č. 1410/18 v 
katastrálním území Běchovice za účelem 
užívání stavby „Dočasná manipulační 
plocha Běchovice“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

13.40 Ing. Šíma 
Mgr. Sinčák, 
MBA – gen. řed. 
Technická správa 
komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. 
 

9. 36421 k návrhu na uzavření smlouvy o 
poskytování služeb mobilní aplikace "Na 
kole Prahou" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

13.45 Ing. Šíma 

10. 37114 k účasti na Evropském týdnu mobility a 
Dnu bez aut 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

13.50 Ing. Šíma 

11. 36518 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Výstaviště 
Praha, a.s. za rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

13.55 T. Hübl, předseda  
předst. Výstaviště  
Praha, a.s. 

12. 37078 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě č. p. 644 na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy parc. č. 10/22 v k. ú. Letňany, obec 
Praha 
 
- přerušen 22.6.20 
 

radní Chabr 14.00 Ing. Rak 

13. 36546 
 
 
 

k návrhu na zahájení zadávacího řízení 
"Projektová dokumentace - výjezdové 
stanoviště Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy, ul. 28. pluku, Praha 10" a 
schválení finančního krytí 
 
 
 

radní Johnová 14.05 Mgr. Ježek 
MUDr. Kolouch,  
MBA, ředitel 
ZZS HMP 

14. 36965 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
individuální neinvestiční dotace GHC 
GENETICS, s.r.o 
 
 
 

radní Johnová 14.10 Mgr. Ježek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 37091 

 
 

ke schválení Memoranda o spolupráci 
mezi hl. m. Prahou a Ministerstvem 
zdravotnictví ČR v oblasti realizace 
reformy psychiatrické péče 
 
 
 

radní Johnová 14.15 Mgr. Ježek 

16. 36642 ke schválení zásad projektu Dostupné 
družstevní bydlení v hl. m. Praze 
 
 
- přerušen 15.6.20 
 

radní Kordová 
Marvanová 

14.20 Ing. Blažek 

17. 37206 k návrhu zákona o zmírnění dopadu 
poklesu daňových příjmů krajů v roce 
2020 v souvislosti s epidemií koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 
 

radní Kordová 
Marvanová 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 
náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

14.25 JUDr. Havel 

18. 36950 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola pedagogická a sociální, Střední 
odborná škola pedagogická a 
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 14.30 Mgr. Němcová 
Mgr. Ing.  
Žďárský, Ph.D. 

19. 36752 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"SPŠ sdělovací techniky, P1 - 
rekonstrukce oken" v objektu Střední 
školy sdělovací techniky, Praha 1, Malá 
Štupartská 8 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 14.35 Mgr. Němcová 

20. 36014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
Kongresovým centrem Praha, a.s. za 
účelem zajištění výstavních prostor pro 
konání veletrhu vzdělávání Schola 
Pragensis 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 14.40 Mgr. Němcová 

21. 36926 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace a 
úpravu rozpočtu v kap. 04 – Školství, 
mládež a sport 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 14.45 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 37077 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění 

slevového systému pro držitele dopravní 
karty Lítačka formou slevy 50% ze 
vstupného do vybraných galerií a muzeí a 
úpravy rozpočtu kap. 06 v roce 2020 

radní Třeštíková 14.50 MgA. Sulženko 
Mgr. Ing. Jurník, 
AK Kříž  
a partneři s.r.o. 
Ing.arch. Kučera, 
řed. NKP 
Vyšehrad 
PhDr. Strnadová, 
ředitelka 
Muzeum HMP 
PhDr. Juříková, 
ředitelka 
Galerie HMP 
 

23. 37250 k návrhu na poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2020 na pokrytí ztrát vzniklých v 
souvislosti s nouzovým stavem kvůli 
koronavirové epidemii 
 
 
 

radní Třeštíková 14.55 MgA. Sulženko 
 

24. 36496 k návrhu na poskytnutí daru Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 15.00 MgA. Sulženko 

25. 37096 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací v oblasti 
kultury v roce 2020 
 
 
 

radní Třeštíková 15.05 MgA. Sulženko 

26. 36877 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 
přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za 
rok 2019 
 
- stažen 15.6.20 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 15.10 Mgr. Skalický 

27. 36721 k návrhu na schválení postupu stanovení 
výše nájemného v bytech v majetku hl. m. 
Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy 
městským částem 
 
 
 

radní Zábranský 15.15 Ing. Tunkl 

28. 36424 
 
 

ke způsobu využívání bytového fondu v 
průběhu roku 2020 
 
 
 

radní Zábranský 15.20 
 
 

Ing. Tunkl 

 
 
 
 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 36849 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele pro části 1., 2. a 3. a ke 
zrušení zadávacího řízení v částech 4.,5. a 
6. dle § 127 odst. 1 ZZVZ na veřejnou 
zakázku s názvem "Elektromobily pro 
Prahu" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

15.25 Ing. Pekárková 
JUDr. Schmitz 

30.  Podání  15.30  
31.  Operativní rozhodování Rady HMP    
32. 37274 

 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1337 ze 
dne 22. 6. 2020 k návrhu programu 
jednání 18. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 2. 7. 2020 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

          
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 36934 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 2 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
r. 2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

2. 36946 k návrhu na bezúplatný převod 
nepotřebného majetku Městské policie hl. 
m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 35847 k návrhu na změnu názvu investiční akce 
č.44810 Lávka D4 v kap. 03 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

4. 36928 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratku finančních prostředků 
od MČ Praha 2, MČ Praha 17 a MČ Praha 
21 z dotace pro obce s působností staveb. 
Úřadu - SLDB 2021 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

5. 36874 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratky finančních prostředků 
do státního rozpočtu z akcí realizovaných 
v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 37038 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 37178 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v souvislosti s financováním 
projektu z Národního programu Životní 
prostředí - IV určený pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha – Klánovice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 37008 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 15 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 37104 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery z 
Ministerstva zemědělství na zmírnění 
dopadů kůrovcové kalamity v lesích 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 37105 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer z 
Ministerstva financí na krizové situace 
2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 37131 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na krytí 
výdajů na činnost poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 37135 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 2 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 36962 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   

14. 36739 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 
městským částem Praha - Křeslice a Praha 
– Řeporyje 
 

radní Chabr   

15. 36583 k návrhu směny pozemku parc.č. 433 a 
dílu " b" pozemku parc.č. 419 v k.ú. 
Čimice ve spoluvlastnictví fyzických osob 
za část pozemku parc.č. 404/1 a dílu "a" 
pozemku parc.č. 404/1 v k.ú. Čimice ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

16. 36761 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 
383/47 v k.ú. Štěrboholy 
 

radní Chabr   

17. 36566 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 3710/1 o výměře 4 m2 a parc. č. 
3710/2 o výměře 28 m2 v  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

18. 34062 k návrhu na vzdání se práva na vymáhání 
pohledávky a prominutí dluhu a k návrhu 
na výmaz zástavního práva k pozemku 
parc. č. 4261/232, k.ú. Smíchov, obec 
Praha 
 

radní Chabr   

19. 36506 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0581 v roce 2020 
 

radní Johnová   

20. 36917 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
jednorázové neinvestiční účelové dotace 
č. DOT/82/02/000394/2019 
 

radní Johnová   

21. 37088 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Program na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních v období 
2019 - 2021 pro rok 2020" 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 37175 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Program na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních v období 
2019 - 2021 pro rok 2020" 
 

radní Šimral   

23. 37085 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.5.2020" 
 

radní Šimral   

24. 37042 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

25. 36847 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   

26. 36932 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola ekonomických studií, Střední 
průmyslová škola potravinářských 
technologií a Střední odborná škola 
přírodovědná a veterinární, Praha 2, 
Podskalská 10 a změnu zápisu této 
příspěvkové organizace v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

27. 37066 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní Šimral   

28. 37026 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy 
 

radní Zábranský   

29. 37160 k návrhu na schválení pronájmu bytů ve 
vlastnictví hl. m. Prahy příspěvkové 
organizaci Domov Svojšice 
 

radní Zábranský   

30. 36834 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o zajišťování služeb při 
provozování zařízení péče o děti 
zaměstnanců hlavního města Prahy č. 
INO/01/01/001523/2017 ze dne 22. 08. 
2017 
 

pověřená 
řízením MHMP 
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