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 P R O G R A M  
39. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 11. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 31. 10. 2022 

- zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 7. 11. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45962 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Zoologická 

zahrada hl.m. Prahy, U Trojského zámku 

120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.10 

 

RNDr. Kyjovský 

3.  45890 k oznámení záměru městské části Praha - 

Přední Kopanina na prodej věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy, 

svěřených do správy městské části Praha - 

Přední Kopanina, pozemků v k.ú. Přední 

Kopanina, předloženého podle § 18 odst. 

1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 

radní Chabr 10.15 Mgr. Dytrychová 

4.  46135 k návrhu na schválení Zásad 

implementace Metodického pokynu Rady 

hl. m. Prahy specifikujícího dočasné 

podmínky provozu budov užívaných či 

vlastněných hl. městem Prahou a jím 

zřizovaných či spoluvlastněných 

organizací 
 

 
 

radní Chabr 10.20 Ing. Stránský 

5.  45861 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace č. 

DOT/61/04/014341/2022 s příjemcem 

dotace spolkem TJ ABC Braník, z. s. 
 

 

 

radní Šimral 10.25 Mgr. Němcová 

6.  45982 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Střední odborná škola Jarov v roce 2022 
 
 

 

radní Šimral 10.30 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  46013 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, 

Jindřišská 36 
 

 
 

radní Šimral 10.35 Mgr. Němcová 

8.  41050 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s realizací projektu Prague 

Smart Accelerator z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

 

 

radní Šimral 10.40 Ing. Kubešová 

9.  44296 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 01 a 06 

a příspěvkové organizace Muzeum hl.m. 

Prahy v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 10.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

10.  46247 ke zřízení komise Rady HMP pro 

udělování dotací HMP v oblasti kultury  

a umění 
 

 
 

radní Třeštíková 10.50 Ing. Lísal, MBA 

11.   Podání  10.55  

12.   Operativní rozhodování Rady HMP    

13.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45917 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

vypořádání projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46052 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

09 - Vnitřní správa 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  37034 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

pachtovní smlouvy s fyzickou osobou 

podnikající, IČO: 01247344, na dobu 

neurčitou, na pozemky ve vlastnictví 

HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

4.  46009 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkové organizace Pražské 

společenství obnovitelné energie na rok 

2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

5.  46021 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0329 

- ODO MHMP a v kap. 0254 - OCP 

MHMP v souvislosti s provozováním 

P+R parkoviště Troja v roce 2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

6.  45740 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7.  45792 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 1016 

"úroky vlastní" v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  45870 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 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 

  

9.  46003 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj z 

Operačního programu Technická pomoc 

2014+ na financování projektu Zajištění 

výkonu funkce ZS ITI Pražské 

metropolitní oblasti III. 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  46077 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury a úpravu 

celkových nákladů investiční akce 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  46099 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 

0582 - Zdravotnictví a sociální oblast v 

souvislosti s vratkou neinvestičního 

transferu Ministerstvu práce a sociálních 

věcí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  46195 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 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 6 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  44288 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 

k podání žádosti o poskytnutí investiční 

dotace z Ministerstva práce a sociálních 

věcí v rámci výzvy Národního plánu 

obnovy - Rozvoj a modernizace 

materiálně technické základny sociálních 

služeb 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  46016 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

Ministerstva pro místní rozvoj 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  44737 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

kapitole 0811 a 0836 

 

radní Chabr   

16.  45423 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

17.  45769 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy a k návrhu výpovědi nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

18.  45896 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19.  45889 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností 

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING 

CENTRE s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr   

20.  45845 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 811/11 v k.ú. Kolovraty 

ve prospěch duplicitně zapsaných 

vlastníků - fyzických osob 

 

radní Chabr   

21.  45602 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 1263/3 o výměře 175 m2 v k.ú. 

Krč  

 

radní Chabr   

22.  46071 k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks 

sloupů veřejného osvětlení, kabelového 

vedení a zapínacího místa v k. ú. Ďáblice, 

obec Praha, z vlastnictví společnosti Areál 

Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

23.  46080 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Michle, obec Praha 

 

radní Chabr   

24.  46090 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Braník, obec Praha 

 

radní Chabr   

25.  45925 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT - Šablony I a II 

 

radní Šimral   

26.  46139 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, jejichž zřizovatelem 

jsou městské části hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

27.  46177 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfer ze státního rozpočtu z MŠMT 

určený pro Střední odbornou školu 

logistických služeb v souvislosti s 

"Evropskou jazykovou cenou Label 2022" 

 

radní Šimral   

28.  45958 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 1. 

Slovanské gymnázium a jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky, se 

sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 - 

Staré Město, v rejstříku škol a školských 

zařízení, s účinností od 1. 9. 2023 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  46041 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby School for Future - 

gymnázium s.r.o., se sídlem Praha 1, 

Újezd 452/42 a právnické osoby Lyceum 

School for Future s.r.o., se sídlem Praha 

1, Újezd 452/42 do rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

30.  46046 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

zahradnická škola a Střední odborné 

učiliště s.r.o., se sídlem Veleslavínská 

282/45, Praha 6 , v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

31.  46067 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Gymnázium 

KUDYKAMPUS s.r.o., se sídlem 

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, do rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

32.  46079 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola hotelnictví a gastronomie SČMSD 

Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9, 

Slavětínská 82 v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

33.  46083 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby PORG - 

gymnázium a základní škola, o.p.s., se 

sídlem Lindnerova 517/3, Praha 8, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

34.  46092 k vydání stanoviska ke změně zápisu 

právnické osoby Obchodní akademie 

Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9, Vinořská 

163/17 

 

radní Šimral   

35.  46101 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola hotelnictví a gastronomie 

International, s.r.o., se sídlem Praha 6, 

Laudova 1024/10 v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

36.  46106 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Anglo - 

německá obchodní akademie a.s., se 

sídlem Praha 6, Bělohorská 182/171 v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

37.  45854 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední odborná 

škola a Střední odborné učiliště, Praha - 

Čakovice, se sídlem Ke Stadionu 623/9, 

Praha 9 

 

radní Šimral   

38.  46019 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Gymnázium, Praha 9, 

Českolipská 373, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

39.  45998 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

40.  46107 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  46134 k návrhu na pronájem bytu zvláštního 

určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

42.  46138 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  46145 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

44.  45989 k návrhu na účetní odpis pohledávek hl. 

m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

45.  46078 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

5. 10. 2022 do 11. 10. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

46.  46112 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

12. 10. 2022 do 18. 10. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 


