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 P R O G R A M  
30. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 8. 2020 

 
od 14.30 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 24. 8. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  14.30 – 14.40  

2. 37456 

 

 

 

k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Poskytování servisní podpory 

personálního a mzdového systému 

FLUXPAM 5“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

14.40 Ing. Krch 

3. 37758 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

uzavření objednávky na zajištění 

třítýdenní akce PRAHA ZÁŘÍ 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
 

radní Chabr 
 

radní Třeštíková 

 

14.45 MgA, Sulženko,  

Ph.D. 

T. Hübl, předs. 

představenstva 

Výstaviště Praha,  

a.s. 

 

4. 37802 k návrhu na zavedení investiční akce kap. 

01 - INV MHMP do centrálního číselníku 

akcí v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

14.50 Ing. Freimann 

5. 37808 k návrhu na zavedení investiční akce kap. 

01 - INV MHMP do centrálního číselníku 

akcí v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

14.55 Ing. Freimann 

6. 37477 k přípravě tramvajové trati v lokalitě 

Nákladového nádraží Žižkov 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

15.00 

 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Ing. Witowski,  

generální ředitel  

DP HMP, a.s. 

7. 37527 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky na zajištění 

"Provozování sběrného dvora hlavního 

města Prahy v ulici Voctářova na území 

městské části Praha 8 v období 1. 1. - 31. 

12. 2021" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

15.05 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 37301 

 

 

 

k návrhu OCP MHMP na zavedení 

investičních akcí p.o. Zoologická zahrada 

hl.m. Prahy do centrálního číselníku akcí 

v roce 2020 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

15.10 RNDr. Kyjovský 

9. 37394 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 

Oblastnímu spolku Českého červeného 

kříže Praha 1 v roce 2020 z rozpočtu kap. 

07 – BEZPEČNOST 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

15.15 JUDr.  

Štalmachová 

10. 37606 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města 

Prahy za 1. pololetí 2020 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

15.20 JUDr. Thuriová 

Ing. Melkesová 

Ing. Rak 

Ing. Freimann 

11. 37773 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu 

hlavního města Prahy 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

15.25  

12. 37545 
 
 

VH 

 

 

ke změně stanov společnosti Pražská 

plynárenská Holding a.s. v souvislosti s 

nemocí COVID-19 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 15.30 Představenstvo  

Pražská  

plynárenská  

Holding, a.s. 

Dozorčí rada 

Pražská  

plynárenská  

Holding, a.s. 

 

13. 36878 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se 

společností Veolia Energie ČR, a.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 15.35 Ing. Rak 

14. 37609 

 

 

k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se vydává tržní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

radní Chabr 15.40 JUDr. Novaková 

15. 37014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Městské části Praha 3 

v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 15.45 

 

PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 37533 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a 

kap. 04 v roce 2020 a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací 

městským částem 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 15.50 PhDr. Klinecký 

17. 37683 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

veřejnoprávní smlouvě č. 

DOT/04/02/007339/2018 - 

prodloužení doby dosažení účelu dotace 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 15.55 PhDr. Klinecký 

18. 36666 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2020 a na zavedení 

investiční akce kap. 0581 - ZDR MHMP 

do centrálního číselníku akcí v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 16.00 Mgr. Ježek 

19. 37479 k návrhu na zavedení investičních akcí 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru ZDR MHMP a investičních akcí 

odboru ZDR kap. 0581 a kap. 0881 do 

centrálního číselníku akcí v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 16.05 Mgr. Ježek 

20. 37539 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se vymezují podmínky provozování 

hazardních her na území hlavního města 

Prahy 

 

 

 

radní Kordová 

Marvanová 

16.10 JUDr. Thuriová 

21. 37818 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery, spolufinancovaného v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR, výzva č. 2 

 

 

 

radní Šimral 16.15 Ing. Blažek 

22. 37756 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery a dalším administrativním 

procesům výzvy č. 2 u projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 

 

 

radní Šimral 16.20 Ing. Blažek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 37648 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 

odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 16.25 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

24. 37445 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce č. 41176 Rekonstrukce 

Šlechtovy restaurace v kap. 06 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 16.30 Ing. Freimann 

25.  Podání  16.35  

26.  Operativní rozhodování Rady HMP    

27. 37800 k návrhu programu jednání 19. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 10. 9. 2020 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 37645 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 37759 k úpravě rozpočtu kap. 0962 - KUC 

MHMP v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 37631 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

dotace v rámci Programu Čistá energie 

Praha 2020 I. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4. 37310 k návrhu na poskytnutí slevy z nájemného 

společnosti Kavárna Maluj s.r.o. za 

období březen až květen 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5. 37463 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské 

části hl. m. Prahy na provedení 

rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské 

policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 

2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6. 37755 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce v kap. 07 – 

BEZPEČNOST 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7. 37672 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

8. 37694 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 1260, 1261, 1263, 1264, 1265/1 a 

1265/3 v kat. ú. Čakovice do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9. 37725 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemku parc. č. 3191/1 v katastrálním 

území Nusle za účelem budoucího zřízení 

služebnosti stavby „Na Slupi, Jaromírova, 

Křesomyslova, 3. etapa, Praha 2, č. akce 

999066/3 - SO 435 Úprava SSZ 4.061“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10. 37724 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č 948/54 a 948/68 vše v k.ú. Satalice, 

obec Praha, do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11. 37762 

 

 

 

 

K návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 

dotace na organizaci akce ETM - Den bez 

aut 2020 MČ Praha 3, MČ Praha - Dolní 

Měcholupy, MČ Praha - Suchdol a MČ 

Praha - Újezd a k související úpravě 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

12. 37528 k závěrečné zprávě a finančnímu 

vypořádání k ukončení činnosti 

příspěvkové organizace Technická správa 

komunikací hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

13. 37775 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 3 na úhradu 

nákladů za sociální pohřby 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 37776 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnutý neinvestiční transfer z 

Ministerstva financí na náhrady škod 

způsobených zvláště chráněnými 

živočichy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

 

 

 

 

 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 37783 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2020 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 37784 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 37655 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 

práce a sociálních věcí z Operačního 

programu Zaměstnanost 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 37608 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

22 k podání žádostí na Ministerstvo 

životního prostředí o poskytnutí dotací z 

Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 37742 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě nezapsané v 

katastru nemovitostí na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Liboc, obec Praha 
 

radní Chabr   

20. 37699 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 

na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 

k.ú. Břevnov, obec Praha 
 

radní Chabr   

21. 37398 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Troja z vlastnictví společnosti 

KONVIKTSKÁ, s.r.o. do vlastnictví hl. 

m. Prahy 
 

radní Chabr   

22. 37478 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Nusle, Střížkov a Pitkovice z 

vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Státní 

statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

23. 37636 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Slivenec z vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření s 

majetkem státu pro Státní statek hl. m. 

Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 

hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

24. 37639 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 3295/21, 2785 a 2869/403 v k.ú. 

Krč a k návrhu na zaplacení za užívání 

pozemku parc.č. 3295/2 k.ú. Krč 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25. 37179 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc.č. 3100/27 o výměře 12 m2 v k.ú. 

Braník 
 

radní Chabr   

26. 37751 k oznámení záměru městské části Praha 

19 na nepeněžitý vklad ve formě 

nemovitostí ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části 

Praha 19, do obchodní společnosti, která 

bude založena  městskou částí Praha 19 

společně s  obchodní společností 

Prometheus, energetické služby, a.s., 

předloženého podle ustanovení § 18 odst. 

1 písm. c) 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   

27. 36387 k návrhu na uzavření dohod o narovnání 
 

radní Chabr   

28. 37286 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Dětské centrum Paprsek 
 

radní Johnová   

29. 37298 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy  Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Kytlice 
 

radní Johnová   

30. 37666 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

akcí ZDR MHMP na rok 2020 v kap. 

0581 - Zdravotnictví a sociální oblast - 

ZDR a kap. 0881 – Hospodářství 
 

radní Johnová   

31. 37675 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola stavební Josefa Gočára, 

Praha 4, Družstevní ochoz 3 
 

radní Šimral   

32. 37582 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

33. 36719 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kapitole 0416 v roce 2020 na 

posílení mzdových prostředků pro 

pracovníky škol a školských zařízení 

zřizovaných hlavním městem Prahou a 

městskými částmi hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

34. 37761 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

35. 37409 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

36. 37516 uzavření nových nájemních smluv ke 

služebním bytům hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

37. 37514 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl. m. Prahy 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

38. 37740 k informaci o výsledku kontroly 

Ministerstva vnitra provedené na úseku 

výkonu samostatné působnosti 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

39. 37711 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

5.8.2020 do 11.8.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

37790 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti k 2.čtvrtletí 2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

 

 
 


