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 P R O G R A M  
12. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 3. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 10. jednání Rady HMP ze dne 14. 3. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43069 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a OR-

NEXT spol. s r.o. a na úpravu rozpočtu vl. 

hl. m. Prahy v roce 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  43098 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1565 ze 

dne 21. 6. 2021 a k návrhu na uzavření 

dohody o poskytnutí pohotovostních 

zásob a k návrhu na uzavření dodatku č. 2 

k dohodám o poskytnutí pohotovostních 

zásob 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 JUDr. 

Štalmachová 

4.  43573 k pojmenování ulic na území hlavního 

města Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Mgr. Štefaňák 

5.  42362 k přípravě záměru "Park Maniny a 

Koncepce Rohanského a Libeňského 

ostrova“ 

 

 

- stažen 21. 3. 22 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.25 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

6.  43499 ke stanovení dodatečných nákladů na 

realizaci Graficko - designérské soutěže 

na podobu Jednotného informačního 

systému hl. m. Prahy a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy v roce 

2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 

7.  43578 k realizaci pilotních projektů Jednotného 

informačního systému hl. m. Prahy 

prostřednictvím organizace ROPID a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v roce 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  43621 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK (Strakonická - 

rozšíření) v kapitole 03 Doprava z roku 

2021 do roku 2022 a úpravu plánu 

realizace investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma 

9.  42780 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemků hlavního města Prahy 

pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro Skanska Zeta Project 

Company, s.r.o. 
 

 
 

radní Chabr 10.45 Mgr. Dytrychová 

10.  42658 

 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a na ukončení nájemních smluv 
 
 

 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11.  42939 

 

 

k žádostem o další poskytnutí slev pro 

nájemce nebytových prostor hlavního 

města Prahy v důsledku šíření nemoci 

COVID-19 
 

 

 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12.  43479 k uzavření smluv o vypořádaní závazků k 

veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace pro rok 2021 v rámci projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací“ a projektu 

„Transformace systému péče o Pražany, 

kteří potřebují intenzivní podporu a byli 

umisťováni do zařízení mimo HMP, 

včetně posílení kapacit péče v hl. m. 

Praze“ 
 
 

 

radní Johnová 11.00 Ing. Mezková, 

MPA 

13.  43317 k návrhu na uzavření Memorand o 

spolupráci mezi hl. m. Prahou a 

městskými částmi hl. m. Prahy při 

zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit 

v oblasti základního vzdělávání 
 

 
 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14.  43707 

 

 

ke zrušení 20. reprezentačního plesu hl. 

m. Prahy a Obecního domu v náhradním 

termínu 
 
 

 

radní Třeštíková  11.10 Ing. et Ing. 

Berková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  43525 k návrhu na obsazení funkce výkonného 

ředitele Sociálního nadačního fondu 

hlavního města Prahy 
 

 

 

radní Zábranský 

 

radní Johnová 

11.15 Ing. Tunkl 

Ing. Mezková, 

MPA 

16.  43338 ke změně počtu systemizovaných míst 

Magistrátu hlavního města Prahy a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura a v kap. 09 - Vnitřní správa 
 
 

 

ředitel MHMP 11.20 Ing. Dederová 

17.   Podání  11.25  

18.   Operativní rozhodování Rady HMP    

19.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43269 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43696 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43243 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 01 - Rozvoj obce a v kap. 02 - 

Městská infrastruktura z roku 2021 do 

roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43244 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 01 - Rozvoj obce a v kap. 02 - 

Městská infrastruktura  z roku 2021 do 

roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  43549 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 07 - Bezpečnost z roku 2021 

do roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6.  43283 k návrhu OCP MHMP uzavřít Dodatek č. 

2 k nájemní smlouvě č. 

NAN/54/09/012172/2017 uzavřené mezi 

hl.m. Prahou a nájemcem, společností 

Deon Praha, spol. s r.o., za účelem 

prodloužení doby nájmu nebytového 

prostoru 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  43424 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na části 

pozemků ve vlastnictví HMP svěřeného 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  43519 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na části 

pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených 

do správy OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9.  42517 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

za účelem vyhrazených parkovacích stání 

pro HZS hl. m. Prahy, na komunikaci 

Sokolská 1616/41 až 1437/43, Praha 2 pro 

4 služební vozidla 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  43090 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1811 ze 

dne 2. 8. 2021 k návrhu na realizaci 

projektu Mikro depo Anděl 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11.  43062 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

12.  43567 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva 

zemědělství na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za 

rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

13.  43617 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2022 a vrácení neinvestičních 

příspěvků na výkon pěstounské péče 

přijatých od MČ Praha 14 Úřadu práce 

České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

14.  41010 k návrhu na schválení úplatného převodu 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

2/6 na pozemku parc.č. 2423/3 v k.ú. 

Chodov, obec Praha 

 

radní Chabr   

15.  42424 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 2621/22 o výměře 97 m2 k.ú. 

Kobylisy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16.  42948 k revokaci usnesení Rady HMP č.2422 ze 

dne 4.10.2021 k návrhu na schválení 

úplatného převodu pozemku parc. č. 

671/10 o výměře 33 m2 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

4/5 pozemku  parc. č. 671/2 o výměře 716 

m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

17.  43325 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc. č. 4184/14 o výměře 6 m2 v k.ú. 

Strašnice 
 

radní Chabr   

18.  39137 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 1052/173 v k.ú. Krč 
 

radní Chabr   

19.  43383 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Hostavice, Krč, Kyje a Troja z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 

vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

radní Chabr   

20.  42765 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 

městským částem Praha 7 a Praha - 

Satalice (nemovitosti v k.ú. Bubeneč, k.ú. 

Satalice) 
 

radní Chabr   

21.  43042 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 městským částem Praha 6, 

Praha 8  a Praha - Újezd (pozemek v k.ú. 

Dejvice, pozemky a podíly pozemků v 

k.ú. Libeň a pozemky včetně vodního díla 

v k.ú. Újezd u Průhonic) 
 

radní Chabr   

22.  43046 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 

městským částem Praha 9 a Praha 10 

(podíl pozemku v k.ú. Střížkov a 

pozemky v k.ú. Záběhlice) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

23.  43298 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 

městským částem Praha - Dubeč a Praha - 

Kolovraty (stavby v k.ú. Dubeč a 

Kolovraty) 

 

radní Chabr   

24.  43303 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 svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 6 (pozemky a stavby v Parku 

Maxe van der Stoela v k.ú. Hradčany) 

 

radní Chabr   

25.  43080 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE,  v 

kap. 05 - ZDRAVOTNICTVÍ A 

SOCIÁLNÍ OBLAST, v kap. 07 - 

BEZPEČNOST a v kap.  08 - 

HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2022 

 

radní Chabr   

26.  43326 k návrhu uzavření Smluv o vypořádání 

závazků a k návrhu na odstoupení od 

dvou objednávek na dodávky 

jednorázových vyšetřovacích nitrilových 

rukavic zn. Glove 

 

radní Johnová   

27.  43618 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

28.  43408 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2021 do 

roku 2022 v kap. 06 - Kultura a cestovní 

ruch 

 

radní Třeštíková   

29.  43511 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

kap. 10 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

30.  43393 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   

31.  43551 k návrhu na podnájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

32.  43590 k návrhu na schválení pronájmu šesti bytů 

občanům Afghánistánu 
 

radní Zábranský   

33.  43461 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 09 z roku 2021 do roku 2022 
 

ředitel MHMP   

34.  43683 k návrhu na rozpracování usnesení 35. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

24. 3. 2022 
 

ředitel MHMP   

35.  43572 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

2. 2. 2022 do 8. 2. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

36.  43574 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

9. 2. 2022 do 15. 2. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

37.  43576 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

16. 2. 2022 do 22. 2. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

38.  43610 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

2. 3. 2022 do 8. 3. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43168 Výroční zpráva o stavu MKS primátor hl.m. 

Prahy 
 

43623 ke smlouvě INO/40/04/003594/2018 „Poskytování služeb podpory provozu a 

rozvoje Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu 

služby na dobu 4 let“ 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

43601 Souhrnná informace za rok 2021 o výsledcích veřejných zakázek zadávaných 

Městskou policií hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

43583 Informace o skončení soudního řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. 

zn. 41 Cm 9/2021 
 

ředitel MHMP 

 


