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 P R O G R A M  
36. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 10. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 12. 10. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 36991 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky" Rámcová dohoda o pronájmu 

pevných optických okruhů a poskytování 

souvisejících služeb" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl. m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3. 37509 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Rozšíření technologické 

kapacity v datovém sále DC05“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl. m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4. 37226 

 

 

 

 

k návrhu na delimitaci stavby č. 8613 

Bytové domy Dolní Počernice - Jih a 

stavby č. 43312 Černý Most II - 5. stavba 

et. 0002 z odboru INV MHMP na 

příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy 

Pražskou developerskou společnost a na 

zařazení stavby č. 00000 Černý Most II - 

objekty O a P do rozpočtu odboru INV 

MHMP 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

10.20 Ing. Freimann 

5. 38011 k návrhu zadavatele o výběru dodavatele 

na veřejnou zakázku s názvem "Stavba č. 

3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4. 

část" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátor 

Hlubuček 

10.25 Ing. Freimann 

6. 36767 k návrhu směny pozemků v k.ú. Hradčany 

mezi fyzickou osobou a hl.m. Prahou 

 

- stažen 24.8.20 

- elektronicky 

 

radní Chabr 10.30 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 36548 k návrhu směny pozemku parc.č. 59 v k.ú. 

Podolí ve vlastnictví České republiky, 

právo hospodaření s majetkem státu Ústav 

pro péči o matku a dítě, za pozemek 

parc.č. 2025/2 v k.ú. Podolí ve vlastnictví 

hl.m.Prahy, výpůjčky pozemku parc.č. 

2025/1 v k.ú. Podolí Ústavu pro péči o 

matku a dítě a prominutí dluhu a zároveň 

odpisu pohledávky z účetnictví vedeného 

HMP 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 10.35 Ing. Rak 

8. 31654 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc.č. 891/1 v k.ú. Krč 

 

- stažen 3.8.20 

- elekronicky 
 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak 

9. 37670 k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací městským částem 

hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti 

řešení bezdomovectví na lokální úrovni a 

úpravu rozpočtu v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 10.45 PhDr. Klinecký 

10. 38022 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, změny příloh 2, 3, a 

4 vyhlášky v oblasti právních předpisů 

týkajících se sociální oblasti 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 10.50 PhDr. Klinecký 

11. 37747 

 

 

 

ke zrušení usnesení Rady HMP č. 1155 ze 

dne 8. 6. 2020 a ke schválení nového 

znění Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách hlavního města 

Prahy 

 

- stažen 12.10.20 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

 

radní Zábranský 

10.55 Mgr. Dufková 

12. 37574 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Statické 

narušení konstrukcí portálů ve 3.NP, 

budovy Clam-Gallasova paláce“ a 

"Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova 

paláce" a k návrhu na úpravu 

kapitálových výdajů v kap. 09 a běžných 

výdajů v kap. 10 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.00 Ing. Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

13.  Podání  11.05  

14.  Operativní rozhodování Rady HMP    

15.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 
 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 37677 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „BDH - G výcvikové 

centrum“ na pozemku parc.č. 3027/25 v 

k.ú. Michle, Praha 10 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

2. 37990 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

prodloužení užívání dočasného 

parkoviště, souvisejícího obchůdku / 

provozovny rychlého občerstvení, mycích 

boxů, vjezdu a reklamních zařízení na 

pozemcích parc.č. 2246 - 2251 v k.ú. 

Libeň, Praha 8 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3. 38087 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr „Zálesí - obchodní zařízení se 

dvěma byty“ na pozemku parc. č. 959 v 

k.ú. Lhotka, Praha 4 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4. 38091 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl.m. 

Prahy pro záměr realizace studny na 

pozemku parc.č. 1786/1 v k.ú. Dubeč 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

5. 38112 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr prodloužení užívání 

dočasné stavby „Mycí centrum na p.p.č. 

3067/30 - k.ú. Michle, Praha 10“, do 

31.12.2022 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6. 38115 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro prodloužení lhůty dočasnosti 

stavby ČSPH Benzina v ul. Argentinská, 

v Praze 7, na pozemcích parc.č. 1192/2, 

1192/3 a 1192/4 v k.ú. Holešovice, do 

31.12.2022 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7. 38118 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „789741 - Praha 15, 

Zamenhofova, K Hrušovu, Kutnohorská“ 

na pozemcích 723/1, 584/51 a 584/23 v 

k.ú. Dolní Měcholupy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8. 38121 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Oprava a rozšíření 

betonové odstavné plochy u zkušební haly 

EGU - HV Laboratory a.s.“ na pozemku 

parc.č. 1297/6 v k.ú. Běchovice 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9. 38136 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu ubytovny na pozemku 

parc. č. 1327/160 a provedení nového 

zastřešení mezi halami umístěnými na 

pozemcích parc. č. 1327/5 a 1327/6 vše v 

k.ú. Běchovice, Praha – Běchovice 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10. 38106 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11. 37934 k návrhu OCP MHMP na změnu 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U 

Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, 

IČO: 00064459 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

12. 37866 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13. 37771 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě č. 

NAP/58/02/000180/2000 o pronájmu 

částí pozemků v k.ú. Troja mezi hlavním 

městem Prahou a společností Metrostav 

a.s., IČO: 00014915 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

14. 38166 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s  řešením naléhavých potřeb 

při zabezpečení provozu sociálních služeb 

zřízených a provozovaných obcemi 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 38181 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí na 

řešení naléhavých potřeb při zabezpečení 

provozu sociálních služeb určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha – Březiněves 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 38191 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 HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 4 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 37796 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 a 

odejmutí správy svěřené věci z vlasnictví 

hlavního města Prahy městské části Praha 

6 (pozemky v k.ú. Bubeneč, Ruzyně, 

Střešovice a Veleslavín) 
 

radní Chabr   

18. 37890 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 - Křeslice a Praha - Dubeč 

(pozemky v k.ú. Křeslice a pozemek v 

k.ú. Dubeč) 
 

radní Chabr   

19. 37950 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 

měststkým částem Praha 15 a Praha 16 

(pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v 

k.ú. Radotín) 
 

radní Chabr   

20. 37995 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 věci z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha - Lipence (vodohospodářská 

stavba v k.ú. Lipence) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 38039 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 - Přední 

Kopanina (veřejné osvětlení v k.ú. Přední 

Kopanina) 

 

radní Chabr   

22. 37823 k návrhu na bezúplatné nabytí 

rekonstrukce chodníku, nově vybudované 

vyrovnávací schodiště "jezdecké schody" 

a upravená plocha pozemku "komunitní 

zeleň" vše v k. ú. Nusle z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

23. 37917 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č.973/19  o výměře 1566 m2 v k.ú. 

Liboc 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   

24. 37996 k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního 

podílu 1/4 pozemku parc. č. 2375/5 o 

výměře 156 m2 v k.ú. Lipence, 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   

25. 38035 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 3170/1 v k.ú. Michle 

 

radní Chabr   

26. 37852 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 341/17 o výměře 197 m2 k.ú. 

Braník 

 

radní Chabr   

27. 37767 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2359/7 o výměře 107 m2 a parc. 

č. 3047/12 o výměře 32 m2  k.ú. Braník 

 

radní Chabr   

28. 34428 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti  

 

radní Chabr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29. 37569 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí příspěvkové organizace 

hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha 

 

radní Johnová   

30. 37860 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Městská nemocnice následné péče 

 

radní Johnová   

31. 38176 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci mezi Českou republikou - 

Ústavem pro studium totalitních režimů a 

Hlavním městem Prahou 

 

radní Johnová   

32. 37433 k návrhu na uzavření smluv o vypůjčce s 

poskytovateli zdravotnických zařízení 

 

radní Johnová   

33. 37811 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace 

Městská poliklinika Praha a na úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2020 

 

radní Johnová   

34. 38155 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

35. 38165 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na rozvojový program 

"Mimořádné odměny zaměstnanců 

dětských domovů a dětských domovů se 

školou za práci po dobu nouzového stavu 

vyhlášeného v souvislosti s onemocněním 

covid-19" 

 

radní Šimral   

36. 38167 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na rozvojový program 

"Podpora financování přímé pedagogické 

činnosti učitelů do nároku PHmax v 

mateřských, základních, středních školách 

a konzervatořích" Modul C 

 

radní Šimral   

37. 38014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

38. 38131 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

39. 38163 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Českoslovanskou akademii obchodní, 

střední odbornou školu, Praha 2, Resslova 

5 a k návrhu opatření přijatého odborem 

školství, mládeže a sportu Magistrátu 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

40. 38164 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Církevní střední škola Jana Boska, se 

sídlem Vítkova 12, 186 00 Praha 8, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

41. 38109 k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery  spolufinancovaného z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR, výzva č. 2 a k návrhu na revokaci 

Usnesení č. 1584 ze dne 3.8. 2020 k 

návrhu na udělení dotací prostřednictvím 

projektu Specializované vouchery 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

radní Šimral   

42. 37834 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a na 

úpravu limitu odpisového plánu 

příspěvkové organizace v oblasti kultury 

na rok 2020 

 

radní Třeštíková   

43. 38113 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

44. 38017 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

45. 38134 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

46. 38103 k návrhu na změnu složení Komise Rady 

HMP pro fond rozvoje dostupného 

bydlení na území HMP 

 

radní Zábranský   

47. 38307 k návrhu na rozpracování usnesení 20. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

15. 10. 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

 

 


