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 P R O G R A M  
25. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 6. 2022 

 
od 8.30 hod. 

 
 

K odsouhlasení - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 6. 6. 2022 

- zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 13. 6. 2022 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  

2.  44871 k návrhu programu jednání 3. 

mimořádného zasedání Zastupitelstva 

hl.m. Prahy dne 27. 6. 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.40  

3.  44073 

 

VH 

 

 

 

k účetní závěrce společnosti Operátor 

ICT, a.s. za rok 2021 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

OICT, a.s. 

dozorčí rada 

OICT, a.s. 

 

4.  44330 k návrhu na zavedení nové investiční akce 

kap. 07 Bezpečnost do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022, úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 a uvolnění finančního transferu na 

realizaci investiční akce příspěvkové 

organizaci Správa služeb hlavního města 

Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.50 JUDr. 

Štalmachová 

5.  44354 k návrhu na zavedení nové investiční akce 

kap. 07 Bezpečnost do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022, úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 a uvolnění finančního transferu na 

realizaci investiční akce příspěvkové 

organizaci Správa služeb hlavního města 

Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.55 JUDr. 

Štalmachová 

6.  44490 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění ochrany před DDoS útoky 

rozšířením technologie F5" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.00 Mgr. Károly 

7.  44424 

 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 2/2022 

(fáze "podnět", vlna 41) 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.05 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

starostové všech 

MČ HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  44387 

 

 

 

 

ke schválení Koncepce Hradební korzo 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.10 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  44275 

 

VH 

 

ke zvýšení základního kapitálu 

společnosti Pražské služby, a.s. peněžitým 

vkladem 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Pražské služby, 

a.s. 

dozorčí rada 

Pražské služby, 

a.s. 

 

10.  44195 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 08268 Rokytka – rozvoj území, etapa 

0011 – ul. Litvínovská, Bílinská a 

Veltruská" 

 

- stažen 20.6.22 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

9.20 Ing. Kalina, MBA 

11.  44291 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 a k 

návrhu na zavedení nové investiční akce 

 

- stažen 20.6.22 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

9.25 RNDr. Kyjovský 

12.  44329 k návrhu Akčního plánu Krajské 

koncepce environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty hlavního města Prahy 

na období 2022 – 2025 

 

- stažen 20.6.22 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

9.30 RNDr. Kyjovský 

13.  44211 k záměru změny v Pravidlech 

centralizovaného zadávání v podmínkách 

hl. m. Prahy, vlastním způsobu 

centrálního nákupu dodávek elektrické 

energie a zemního plynu pro potřeby     

hl. m. Prahy, jeho orgánů a organizací jím 

zřizovaných, který bude nově zajišťován 

příspěvkovou organizací PSOE a k 

Pravidlům centralizovaného nákupu 

příspěvkové organizace PSOE 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.35 RNDr. Kyjovský 

14.  43786 

 

 

k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 40759 Multifunkční oper. stř. 

Malovanka, etapa 0002 Dopravní řídící 

ústředna - změna DVZ" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.40 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  44536 ke zrušení zadávacího řízení na realizaci 

veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a 

dost. Průmyslového paláce; správce 

stavby" a k záměru odboru investičního 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Stavba č. 45029 Rek. a dost. 

Průmyslového paláce; správce stavby II" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

9.45 Ing. Kalina, MBA 

16.  44079 

 

VH 

 

 

k účetní závěrce společnosti Výstaviště 

Praha, a.s. za rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

9.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Výstaviště Praha, 

a.s. 

dozorčí rada 

Výstaviště Praha, 

a.s. 

 

17.  44315 

 

 

k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 

dílo č. DIL/35/04/008524/2020 oprava 

restauračního pavilonu Výstaviště Praha 7 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

9.55 Ing. Rak 

Zástupce 

Výstaviště Praha, 

a.s. 

18.  44078 

 

VH 

 

k účetní závěrce společnosti Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. za rok 2021 
 

radní Chabr 10.00 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

THMP, a.s. 

dozorčí rada 

THMP, a.s. 

 

19.  43605 

 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy na správu, 

údržbu a servis městského mobiliáře se 

společností Technologie hlavního města 

Prahy, a. s., a úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 
 

radní Chabr 10.05 Ing. Rak 

T. Jílek, předs. 

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

předs. předst. 

THMP, a.s. 

 

20.  44555 k oznámení záměru městské části Praha - 

Královice na směnu pozemků v k.ů. 

Královice, svěřených do správy MČ Praha 

- Královice, za pozemky v k.ú. Královice 

ve vlastnictví společnosti Nové Královice 

spol. s r.o., předloženého podle 

ustanovení § 18 odst. 1 písmene 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 10.10 Mgr. Dytrychová 

21.  44293 

 

 

k vyjádření souhlasu s konáním akce 

Bohemia JazzFest 2022 a zajištění 

součinnosti při její realizaci v podobě 

výpůjčky dotčených prostor 
 

 

 

radní Chabr 10.15 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  44323 

 

 

ke schválení Memoranda o spolupráci 

týkající se pozemků v k.ú. Kamýk a v k.ú. 

Modřany 
 

 

 

radní Chabr 10.20 Ing. Rak 

23.  44760 

 

 

k úpisu akcií společnosti Teplo pro Prahu, 

a.s 
 

 

 

radní Chabr 10.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

24.  42894 k návrhu Memoranda o spolupráci ve věci 

stavby č. 8211 Administrativně-technické 

budovy ZZS a místní obslužné 

komunikace vedoucí k administrativně-

technické budově Zdravotnické záchranné 

služby hl. m. Prahy 
 
 

 

radní Johnová 10.30 Ing. Kalina, MBA 

25.  44757 k návrhu na pověření řízením příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy v působnosti 

odboru ZDR MHMP 
 

 

 

radní Johnová 10.35 Ing. Havelková 

26.  44403 

 

 

 

 

 

k návrhu na realizaci investiční akce č. 

45147  "Nástavba pavilonu 4 ve středisku 

DAR" spolufinancované z dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

rámci programu  Rozvoj  a obnova 

materiálně technické základny  sociálních 

služeb 2016 - 2024 (kód programu 

013 310) 

 

- stažen 20.6.22 
 

radní Johnová 10.40 Ing. Mezková, 

MPA 

27.  44664 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce Domova pro seniory 

Dobřichovice č. 42536 "Přístavba a 

rekonstrukce DS Dobřichovice" 
 

 
 

radní Johnová 10.45 Ing. Mezková, 

MPA 

28.  43318 

 

 

k návrhu na opatření "Místa místní 

pomoci" 
 
 

 

radní Johnová 10.50 Ing. Mezková, 

MPA 

29.  44608 

 

 

o návrhu Koncepce podpory mladých lidí 

opouštějících náhradní péči hlavního 

města Prahy pro roky 2022 – 2027 
 
 

 

radní Johnová 10.55 Ing. Mezková, 

MPA 

30.  44861 

 

VH 

 

 

ke změně stanov společnosti Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

radní Kordová 

Marvanová 

 

 

11.00 Ing. Witowski, 

gen. řed. DP 

HMP, a.s. 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

31.  44336 

 

 

k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 4, Postupická 3150 
 

 

 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

Mgr. Hurtlová 

32.  44339 

 

 

 

k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Celková 

rekonstrukce TZ Kozojedy" a k návrhu na 

úpravu celkových nákladů investiční akce 

na rok 2022 v kapitole 04 - Školství, 

mládež a sport 
 
 

 

radní Šimral 11.10 Mgr. Němcová 

33.  44635 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Městské části Praha 6 

v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 11.15 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

34.  44520 

 

 

k návrhu uzavření dvou smluv o realizaci 

projektu inovačního partnerství mezi 

hlavním městem Prahou a Kreativní 

Prahou, z.ú. 
 
 

 

radní Třeštíková 11.20 MgA.  Sulženko, 

Ph.D. 

35.  44656 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem „Podpora kongresového turismu 

v Praze“ 

radní Třeštíková 11.25 MgA.  Sulženko, 

Ph.D. 

Zástupce SAK 

Balcar, Veselý, 

Zelenková a 

partneři 

 

36.  44326 

 

 

k návrhu konceptu fungování Městské 

nájemní agentury v letech 2023 – 2025 
 
 

 

radní Zábranský 

 

radní Johnová 

11.30 Ing. Tunkl 

Ing. Mezková, 

MPA 

37.  44860 k problematice provozování objektu Pod 

Balkánem č.p. 522 v režimu nouzového 

ubytování 
 

 

 

radní Zábranský 
 

radní Chabr 

11.35 Ing. Rak 

38.  44814 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.1577 ze 

dne 16.06.2022 k aktualizaci působnosti 

členů Rady HMP 
 

 
 

ředitel MHMP 11.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

39.  44609 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníků zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Provedení klimatizačního 

systému v budově Řásnovka" 
 
 

 

ředitel MHMP 11.45 Ing. Stránský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

40.  44344 

 

 

k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Licence pro 

užívání webové aplikace virtuální správy 

objektů, vč. servisní podpory“ 
 

 

 

ředitel MHMP 11.50 Ing. Stránský 

41.   Podání  11.55  

42.   Operativní rozhodování Rady HMP    

43.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43279 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 07 - 

Bezpečnost na rok 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  44138 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektu „Technická pomoc 

OP PPR“ z Operačního programu Praha - 

pól růstu ČR v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  44263 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 09 v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  44586 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektu Řízení ITI PMO IV 

v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  44573 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy místopisné a Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro čestné občanství hl. 

m. Prahy a ceny hl. m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

6.  44839 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl.m. Prahy pro design a veřejný 

prostor 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7.  43930 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce a úpravu rozpočtu 

kapitálových výdajů INV MHMP 

minulých let (tj.2005-2013) v kap.02 - 

Městská infrastruktura 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8.  43949 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou investici etapy 0004 

Dopravní hřiště Chodov - Jarníkova 

stavby č. 43321 TV Praha 11 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9.  44267 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců a limitu prostředků na platy 

příspěvkové organizace Pražské 

společenství obnovitelné energie v roce 

2022 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10.  44507 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 v souvislosti s realizací energeticky 

úsporných a adaptačních opatření II. 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

11.  44376 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl. m. Prahy z důvodu zajištění dopravní 

obsluhy budovy Hlavního velitelství 

Vojenské policie 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

12.  44353 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl.m. Prahy pro koordinaci 

neinvestičních aktivit ve veřejných 

prostranstvích na území Pražské 

památkové rezervace 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

13.  44728 

 

 

 

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 

  

14.  44708 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v souvislosti s 

financováním projektu z Národního 

programu Životní prostředí - NIV určené 

pro MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha – 

Kolovraty 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  44738 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 

financováním zdravotnických programů 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  44787 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy a vrácení neinvestičních 

příspěvků na výkon pěstounské péče 

přijatých od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce 

České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17.  44806 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  44809 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí na úhradu výdajů 

vynaložených na zajištění různých typů 

nouzového ubytování v souvislosti s 

migrační vlnou velkého rozsahu 

vyvolanou válečným konfliktem na 

Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  44811 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

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 Praha 11 a 

Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  33496 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 3165/1 a 3173/2 k.ú. Strašnice do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

21.  44581 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na pozemku 

parc.č. 2634/4 v k.ú. Strašnice 

 

radní Chabr   

22.  44548 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Palata - Domov pro zrakově 

postižené  a úpravu rozpočtu v kap. 0582 

v roce 2022 

 

radní Johnová   

23.  44617 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 

0582 z důvodu vrácení části dotace Centra 

sociálních služeb Praha řídícímu orgánu 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

radní Johnová   

24.  44351 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci Centrum 

pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. 

a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

v kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25.  44641 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 0416 v roce 

2022 u škol a školských zařízení, 

zřizovaných hlavním městem Prahou a u 

škol a školských zařízení, zřizovaných 

městskými částmi hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

26.  44681 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 0416 v roce 

2022 u škol a školských zařízení, jejichž 

zřizovatelem je hlavní město Praha 

 

radní Šimral   

27.  44223 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral   

28.  44544 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

29.  44577 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

30.  44705 

 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

31.  44767 

 

 

k návrhu na zřízení přípravné třídy 

základní školy v příspěvkové organizaci 

Základní škola Vokovice, se sídlem 

Vokovická 32/3, Praha 6 

 

radní Šimral   

32.  44563 

 

 

 

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o zajištění provozu 

Podnikatelského a inovačního centra č. 

DIL/53/03/001864/2021 ze dne 17. 6. 

2021 

 

radní Šimral   

33.  44621 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu a v kap. 

10 - Pokladní správa 

 

radní Šimral   

34.  44841 

 

 

 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Akademie řemesel Praha - 

Střední škola technická, se sídlem Zelený 

pruh 1294/52, Praha 4, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

35.  44657 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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36.  44711 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

37.  44658 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

38.  44712 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce 

prostor č. VYP/01/01/002135/2022 s 

Muzeem hlavního města Prahy 

 

ředitel MHMP   

39.  44748 k návrhu Úkolů odborů Magistrátu 

hlavního města Prahy a zvláštních 

organizačních jednotek Magistrátu 

hlavního města Prahy v samostatné 

působnosti 

 

ředitel MHMP   

 

 

 


