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 P R O G R A M  
8. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 2. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 21. 2. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42501 k návrhu na poskytnutí dotace na realizaci 

projektu "Kraje pro bezpečný internet" 

pro Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se 

sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  43070 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce a k návrhu na rozhodnutí 

zadavatele o výběru dodavatele na 

veřejnou zakázku "Zajištění podpory a 

rozvoje agendového informačního 

systému pro podporu výkonu činností 

pořizování územně plánovacích podkladů 

a dokumentací hl. m. Prahy na 4 roky" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  43127 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Technologická podpora a rozvoj systému 

pro sběr logů" 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Mgr. Károly 

5.  42751 k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 

poskytování služeb testování senzorů pro 

monitoring mikroklimatických parametrů 

urbanizovaného prostředí dle příkazní 

smlouvy o poskytování a zajišťování 

služeb v rámci naplňování Koncepce 

Smart Prague do roku 2030 - projekt 

„Monitoring mikroklimatických 

parametrů urbanizovaného prostředí“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Kubešová 

6.  42907 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru pro spolek 

Student 2050, z. s. a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 

2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Hoskovec 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  43309 k pojmenování veřejných prostranství na 

území hlavního města Prahy 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Mgr. Štefaňák 

8.  42572 k rekonstrukci tramvajové trati "Olšanské 

náměstí - Hlavní nádraží", k rekonstrukci 

ulice Jičínská a k návrhu dalšího postupu 

"Koncepční studie Seifertova" 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.40 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  42205 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0050 

TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce 

mostků; zhotovitel" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Kalina, MBA 

10.  42677 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 42124  PPO 2013 - modernizace a 

rozšíření části PPO, rozšíření PPO pod 

Zbraslavským zámkem“ 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.50 Ing. Kalina, MBA 

11.  42838 k návrhu na uzavření Příkazní smlouvy se 

společností Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. ke stavbě č. 6963 Celk. 

přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, 

etapa 0001 Nová vodní linka 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  42981 k návrhu na vyloučení účastníka a 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 

Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový 

labyrint - levý břeh"; Inženýrsko-

geologický průzkum 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.00 Ing. Kalina, MBA 

13.  43016 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 

stávajících vyústění vodních štol XIV a 

XV v Zahradě Kinských" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.05 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14.  43399 k popření platnosti výpovědi učiněné 

společností České přístavy, a.s., IČ 452 74 

592, se sídlem Jankovcova 1627/16a, 

Holešovice, 170 00 Praha, ve vztahu ke 

smlouvě ze dne 31. 3. 2008 o pronájmu 

pozemků potřebných k realizaci 

rekonstrukce Libeňského mostu 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.10 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen. řed. 

TSK HMP, a.s. 

15.  42651 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci mezi hlavním městem Prahou 

a Dopravním podnikem hl.m.Prahy, a.s. 

ve smyslu ustanovení § 11 zákona 

č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

pro akci Stavba č.45907 „TT Václavské 

nám. - doplňkové objekty“ 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.15 Ing. Kalina, MBA 

16.  42197 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 3 (pozemek v 

k.ú. Žižkov) a k návrhu změny zřizovací 

listiny příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy Galerie hlavního města 

Prahy, Staroměstské náměstí 605/13,   

110 00, Praha 1, IČO 00064416 
 

 
 

radní Chabr 11.20 

 

 

 

 

 

Mgr. Dytrychová 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

PhDr. Juříková, 

ředitelka GHMP 

17.  42096 k návrhu na revokaci usnesení Rady hl.m. 

Prahy č. 2141 ze dne 14.12.2004 k návrhu 

nových Zásad cenové politiky při 

pronajímání nebo výpůjčce komunikaci a 

jejich součástí, částí pozemků a ploch ve 

vlastnictví hl.m. Prahy 
 

 
 

radní Chabr 11.25 Ing. Rak 

18.  43112 k Memorandu o porozumění a vzájemné 

spolupráci uzavřené mezi společnostmi 

Pražská energetika, a. s., a ŠKODA 

AUTO, a. s., a hl. m. Prahou 
 
 

 

radní Chabr 11.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

19.  43249 k návrhu Memoranda o spolupráci na 

rozvoji sociální práce a sociálních služeb 

v hlavním městě Praze prostřednictvím 

systémové podpory vzdělávání, praxe, 

výzkumu a inovací 
 

 
 

radní Johnová 11.35 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

20.  43339 k návrhu na změny v obsazení správní 

rady Muzea paměti XX. století, z.ú. 
 
 

 

radní Kordová 

Marvanová 

11.40 Ing. Kubešová 

21.  43296 k návrhu na volbu člena správní rady a 

člena dozorčí rady Nadačního fondu 

Cesta ke vzdělání 
 

 

 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22.  43034 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Dodávka 

ochranných obličejových masek pro 

MHMP“ 
 

- přerušen 21.2.22 
 

ředitel MHMP 11.50 Ing. Stránský 

23.   Podání  11.55  

24.   Operativní rozhodování Rady HMP    

25.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42942 k návrhu na převod nevyčerpaných 

projektových finančních prostředků 

odboru FON MHMP z roku 2021 do roku 

2022 a za účelem zapojení úroků do 

rozpočtu hl. m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43091 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

07- Bezpečnost 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  42911 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. 

PAC/54/09/019747/2020 uzavřenou mezi 

hl. m. Prahou jako propachtovatelem a 

Spolkem udržitelný rozvoj IČO 22880569 

jako pachtýřem 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43095 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2021 do 

roku 2022 Fondu zaměstnavatele Městské 

policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5.  42750 k návrhu na schválení "Dohody o 

narovnání" mezi společností ELTODO,  

a. s. a hlavním městem Prahou 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  43202 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k 

nájemní smlouvě č. 2/21/1901/041 s ČR - 

Kancelář Poslanecké sněmovny na 

pronájem části komunikací Tomášská, 

Malostranské nám., Thunovská, Praha 1 

za účelem umístění zařízení staveniště 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  43204 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  43215 k návrhu na úpravu běžných výdajů na 

rok 2022 MHMP INV a MHMP ODO SK 

pro zajištění běžné, letní a zimní údržby 

dokončených a nevyvedených staveb a 

schválení plánu realizace - TSK - Správa 

a údržba pro rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43285 k návrhu na úpravu provozu záchytného 

parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí 

pro rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  43262 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 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 

  

11.  43123 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2022 o vratku finančních 

prostředků přijatou od MČ Praha 10 a její 

vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  43275 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  43306 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Ministerstva pro místní rozvoj určené pro 

MČ Praha 2 a Praha 10 na úhradu nákladů 

za sociální pohřby a poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  43384 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů INV MHMP na rok 2022 v kap. 

03 - Doprava a kap. 06 - Kultura a 

cestovní ruch 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  42920 k návrhu na výpověď nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

16.  42952 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

17.  43087 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

18.  40116 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

st.parc.č. 54, st.parc.č. 55, st.parc.č. 

67,parc.č. 8/14 vše v k.ú. Svémyslice 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   

19.  42544 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 1842 v k.ú. Braník, obec Praha, z 

vlastnictví společnosti AŽD Praha s.r.o. 

do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

20.  42995 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 

č.1163 ze dne 17.5.2021 k návrhu na 

úplatné nabytí pozemku parc.č. 4045/15 v 

k.ú. Strašnice 

 

radní Chabr   

21.  42400 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc.č. 806/319 o celkové výměře 43 m2, 

k.ú. Malešice 

 

radní Chabr   

22.  42808 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 873/1 o výměře 18 m2, k.ú. 

Kamýk 

 

radní Chabr   

23.  42878 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2617/5 o výměře 14 m2 k.ú. 

Kobylisy 

 

radní Chabr   

24.  43158 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 872/1 k.ú. Troja 

 

radní Chabr   

25.  42710 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 4302/119, 4302/120, 4302/122, 

4302/125, 4302/126, 4302/245 a 

4302/246, vše v k.ú. Strašnice 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26.  43115 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 4622, o výměře 468 m2, v k.ú. 

Dejvice, 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   

27.  43119 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 3725/5, 3725/12, 3725/14, 

3725/16, 3725/19, 3725/20, 4344/8, 

4544/3, 4544/4, 4550/6, 4554/1, 4554/5, 

4554/6, 4554/7, 4554/9, 4554/10, 

4554/11, 4554/12, 4554/13, 4554/14, 

4554/15, 4554/16, 4554/17, 4554/18, 

4554/19, 4554/20, 4554/24, 4555/1, 

4555/2, 4558/3, 4558/6, 4558/7, 4558/8, 

4558/9, vše v k.ú. Horní Počernice 

 

radní Chabr   

28.  43144 k návrhu na bezúplatné nabytí 12 ks 

sloupů veřejného osvětlení a kabelového 

vedení v k. ú. Kyje z vlastnictví 

společnosti Landia - Jordánská, s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

29.  43035 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 

pozemku ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Břevnov, obec Praha 

 

radní Chabr   

30.  43185 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če, 

stojící na pozemku ve vlastnictvcí 

hlavního města Prahy v k. ú. Dejvice, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

31.  42903 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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

 

radní Chabr   

32.  43188 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

za účelem financování projektů z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

radní Johnová   

33.  42924 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

34.  43013 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

35.  43171 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

36.  43182 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

37.  43295 k návrhu na jmenování zástupců 

zřizovatele ve školských radách při 

školách zřizovaných hlavním městem 

Prahou 

 

radní Šimral   

38.  43274 

 

 

k návrhu na stanovení výše platu řediteli 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

39.  43208 k návrhu na změnu členství v Komisi 

Rady HMP pro umění ve veřejném 

prostoru 

 

radní Třeštíková   

40.  43189 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 

bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu 

jejich omezeného užívání pro stavební 

úpravy v domě 

 

radní Zábranský   

41.  43205 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

42.  42827 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

43.  43240 k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

44.  43242 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

45.  43247 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

46.  43359 k návrhu na rozpracování usnesení 34. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

24. 2. 2022 

 

ředitel MHMP   

 

 

 



 9 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43341 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti za IV. čtvrtletí roku 2021, tj. k 31.12.2021 na základě usnesení Rady 

hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

42798 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. za čtvrté čtvrtletí 

roku 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 


