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 P R O G R A M  
26. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 7. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

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

- zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 6. 2022 

- zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 20. 6. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44630 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Elektronický nástroj pro zadávání a 

evidenci veřejných zakázek" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.10 Mgr. Károly 

3.  44499 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění servisní podpory technologií 

pro zabezpečení perimetru sítě MHMP" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.15 Mgr. Károly 

4.  44627 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Softwarová podpora pro ochranu 

citlivých informací" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.20 Mgr. Károly 

5.  44721 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění podpory provozu 

programového vybavení spisové služby  

e-Spis pro HMP“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.25 Mgr. Károly 

6.  44877 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění maintenance programového 

vybavení spisové služby a jejich modulů 

pro HMP“ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.30 Mgr. Károly 

7.  44906 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Zajištění zabezpečení 

technologické infrastruktury systémem 

pro správu administrátorských přístupů“ 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.35 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  43358 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka a o výběru dodavatele na 

veřejnou zakázku „Stavba č. 44528 

Modernizace základny Letecké záchranné 

služby; realizace“ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.40 Ing. Kalina,  

MBA 

9.  44066 

 

 

 

k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace Správa 

služeb hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v kapitole 07 v roce 

2022 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.45 JUDr. 

Štalmachová 

Mgr. Stařecký, 

ředitel Správa 

služeb HMP 

10.  44682 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o přiznání 

náhrady škody Kongresovému centru 

Praha, a.s., se sídlem 5. května 1640/65, 

140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 63080249 a 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

města Prahy na rok 2022 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

10.50 JUDr.  

Štalmachová 

11.  44570 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení 

Smlouvy o provozování Nové vodní linky 

Ústřední čistírny odpadních vod v 

prodlouženém zkušebním provozu 

INO/21/06/006629/2019 v rámci stavby č. 

6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 

Císař. Ostrově 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  44662 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.00 RNDr. Kyjovský 

Ing. Palička, 

ředitel Lesy hl.m. 

Prahy 

 

13.  44445 

 

 

k návrhu na zavedení investiční akce 

Areál zpracování dřeva HMP p.o. Lesy 

hl.m. Prahy včetně stanovení celkových 

nákladů do centrálního číselníku akcí v 

roce 2022 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.05 RNDr. Kyjovský 

Ing. Palička, 

ředitel Lesy hl.m. 

Prahy  

14.  44489 

 

 

k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Řešení havarijního stavu koryta Botiče u 

Folimanky, ř. km cca 1,42-1,57" 
 

 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.10 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  44905 

 

 

k návrhu znění Pravidel pro 

centralizované zadávání veřejných 

zakázek Pražského společenství 

obnovitelné energie a Smlouvy o 

centralizovaném zadávání nákupu 

elektrické energie a plynu 
 

 
 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

11.15 RNDr. Kyjovský 

16.  44017 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl. m. Prahy z důvodu instalace dobíjecích 

stanic pro elektromobily 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.20 Ing. Šíma 

17.  44866 

 

 

k návrhu na jmenování komise pro 

posouzení kvalifikace a hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení pro veřejné 

zakázky s názvem „Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

A1 - Kladensko“, „Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

A2 - Hostivicko“, „Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

A3 - Rakovnicko“; „Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

A4 - Mníšecko“, „Výběr dopravce pro 

uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících v rámci PID - oblast 

A5 - Mnichovohradištsko“, „Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast A6 - Líbeznicko“, 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast B1 - Stochovsko“ 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast B2 - Štěchovicko“, 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast B3 - Jílovsko“; 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast B4 - Voticko“, 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

v rámci PID - oblast B5 - Brandýsko“ 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.25 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

18.  44281 záměr na poskytování služeb v oblasti 

komunikace a marketingu společností 

Výstaviště Praha, a.s., IČO 25649329, se 

sídlem Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 

Praha 7 a na úpravu rozpočtu 

kapitálových a běžných výdajů odboru 

INV MHMP na rok 2022 v kap. 06 - 

Kultura a cestovní ruch 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.30 Ing. Kalina,  

MBA 

19.  44761 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy darovací mezi Divadlem 

na Vinohradech a hl. m. Prahou 
 

 

 

radní Chabr 

 

11.35 Ing. Rak  

20.  43616 o návrhu na uzavření a podpis dodatku č. 

1 Memoranda o spolupráci při realizaci 

projektu z ESF "Koordinace opatření na 

podporu sladění pracovního a rodinného 

života na úrovni krajů" 
 
 

 

radní Johnová 11.40 Ing. Mezková, 

MPA 

21.  42624 

 

 

k návrhu na vyhlášení dotačního 

programu hlavního města Prahy 

"Financování center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové 

skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s 

problematikou závislosti a lidí s 

nařízeným ochranným léčením pro rok 

2022" 
 

 

 

radní Johnová 

 

11.45 Ing. Mezková,  

MPA 

22.  44945 

 

 

k návrhu vyhlášení Programu k projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací“ MČ pro rok 2022 
 

 
 

radní Johnová 

 

11.50 Ing. Mezková,  

MPA 

23.  44920 

 

 

k projektovému záměru "Řízení 

transformace mimopražských pobytových 

zařízení a podpora tvorby komunitních 

služeb v regionech" financovanému z 

Operačního programu Zaměstnanost plus 
 

 

 

radní Johnová 

 

11.55 Ing. Mezková,  

MPA 

24.  44912 

 

 

k projektovému záměru "Budování 

komunitních služeb v Praze" 

financovanému z operačního programu 

Zaměstnanost plus 
 

 
 

radní Johnová 

 

12.00 Ing. Mezková,  

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

25.  44482 

 

 

k návrhu na schválení záměru realizace 

Střediska podpory náhradních rodičů na 

území hl. m. Prahy - tzv. Pražský 

pěstounský hub s příspěvkovou organizací 

hl. m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a 

dítě a dětský domov Charlotty 

Masarykové 
 
 

 

radní Johnová 

  

12.05 Ing. Havelková 

26.  44314 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022, 

zvýšení neinvestičního příspěvku, použití 

finančních prostředků Rezervního fondu a 

použití finančních prostředků Fondu 

finančního vypořádání příspěvkových 

organizací v působnosti ZDR MHMP na 

pokrytí zvýšených nákladů na energie v 

roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 

 

12.10 Ing. Havelková 

27.  44557 k návrhu na neposkytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční účelové dotace 

společnosti Nemocnice sv. Alžběty Na 

Slupi a společnosti Nadační fond Pavla 

Novotného 
 
 

 

radní Johnová 12.15 Ing. Havelková 

28.  44638 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Pedagogicko-

psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, 

se sídlem Praha 4 - Háje, Kupeckého 

576/17 
 

 
 

radní Šimral 12.20 Mgr. Němcová 

Mgr. Boučková 

29.  44613 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky s názvem 

"Zajištění provozu mobilního ledového 

kluziště" 
 
 

 

radní Šimral 12.25 Mgr. Němcová 

30.  44780 

 

 

k návrhu na delimitaci stavby ZŠ 

Formanská z Městské části Prahy - Újezd 

na odbor investiční MHMP a na zařazení 

investiční akce do centrálního číselníku 

akcí a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 

mládež a sport 
 
 

 

radní Šimral  

 

12.30 Ing. Kalina,  

MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

31.  44854 

 

 

k návrhu na vyhlášení druhého kola 

dotačního programu Pilotní ověření 

systému péče o talenty na pražských 

základních a středních školách v rámci 

projektu Prague Smart Accelerator 

financovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 
 

 

radní Šimral  

 

12.35 Ing. Kubešová 

32.  44566 k návrhu na poskytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury v roce 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 12.40 

 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

33.  44894 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí 

nájemní smlouvě mezi HMP a Českou 

republikou - Ministerstvo financí 
 

ředitel MHMP 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

12.45 

 

Ing. Rak 

34.  43818 ke schválení strategie otevřených dat 

Magistrátu hl. m. Prahy na období 2021 – 

2025 
 

 
 

ředitel MHMP 
 

radní Zábranský 

12.50 Ing. Lísal, MBA 

35.  43190 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Analýza 

stavebně-technických a provozních rizik 

vybraných objektů MHMP" 
 
 

 

ředitel MHMP 12.55 Ing. Stránský 

36.   Podání  13.00  

37.   Operativní rozhodování Rady HMP    

38.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  44097 k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 

kapitole 07 bezpečnost v roce 2022 v 

souvislosti se zajištěním humanitární 

pomoci Ukrajině a jejím občanům 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  44542 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  44569 ke schválení Výroční zprávy o 

implementaci Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR za rok 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  44934 k zadání hloubkových auditů v oblasti 

informatiky příspěvkovým organizacím 

zřizovaných hl. m. Prahou 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  44446 

 

 

 

 

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  

 

  

6.  44848 

 

 

 

k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 2 a navýšení limitu prostředků 

na platy Městské policie hl. m. Prahy pro 

rok 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

  

7.  44763 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

hrazením kompenzačních příspěvků 

poskytovatelům nouzového ubytování 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

 

  

8.  42732 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace Institut plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy za účelem zajištění 

dat letecké fotogrammetrie pro účely 

aktualizace 3D modelu Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9.  44342 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů příspěvkové 

organizace Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy na akci Koncertní sál - pořízení 

podkladů (Vltavská filharmonie) 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10.  44615 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 a k čerpání fondu 

finančního vypořádání příspěvkové 

organizace Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  43913 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

12.  44148 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13.  44602 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti k 

pozemkům parc. č. 2408/2 a parc. č. 

2410/15 zapsaných na LV č. 143 pro 

katastrální území Holešovice za účelem 

budoucího zřízení služebnosti stavby 

„Cyklo A1, úsek – Za Elektrárnou – 

Varhulíkové, Praha 7 (Trojský most – 

Varhulíkové), část 1 (Most Barikádníků – 

Varhulíkové)“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14.  44835 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

15.  44713 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc. č.1281/503 v katastrálním území 

Vokovice do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

16.  44743 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

17.  43474 k návrhu na schválení úhrady pohledávky 

hl. m. Prahy formou splátkového 

kalendáře 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18.  44596 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  44746 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý investiční transfer ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v 

souvislosti s financováním projektu z 

Národního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

20.  44824 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Úřadu vlády České republiky na podporu 

terénní sociální práce určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21.  44825 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním kulturní aktivity určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  44826 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v souvislosti s 

financováním projektu z Národního 

programu Životní prostředí - NIV určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní 

Chabry 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23.  44844 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy  v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční a investiční 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24.  44873 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25.  44897 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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26.  44899 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

adaptační skupiny pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny pro rok 2022 určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 16 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27.  44903 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28.  44887 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 

  

29.  44909 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 

  

30.  44915 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 11 a 

Praha 14 na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

31.  44655 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 

k podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu ze Státního fondu životního 

prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

32.  44511 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 08 - 

HOSPODÁŘSTVÍ a v kap. 10 - 

POKLADNÍ SPRÁVA 

 

radní Chabr   

33.  44386 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smlouvy o výpůjčce, dodatků k 

nájemním smlouvám, výpovědi 

nájemních smluv a dohody o ukončení 

nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

34.  44488 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní 

smlouvě 

 

radní Chabr   
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35.  44691 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene se Společenstvím 

Husníkova 2084 

 

radní Chabr   

36.  44739 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2869/465 o výměře 11 m2 v k.ú. 

Krč 

 

radní Chabr   

37.  44358 k revokaci usnesení Rady HMP č.454 ze 

dne 7.3.2022 k návrhu na bezúplatné 

nabytí komunikace vč. 14 ks parkovacích 

stání, chodníků, schodiště, komunikační 

zeleně, 6 ks svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 4 ks 

uličních vpustí, pozemků parc. č. 

977/154, parc. č. 977/241, parc. č. 

977/242, parc. č. 977/254, parc. č. 

977/255, parc. č. 977/256, parc. č. 978/1, 

parc. č. 792/13, parc. č. 2057/5 vše v k.ú. 

Jinonice, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Next development s.r.o. do 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

38.  44379 k návrhu na bezúplatný převod 

nemovitého majetku pomníku Julia 

Zeyera do vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit pro Správu 

Pražského hradu 

 

radní Chabr   

39.  44637 k návrhu na změnu názvu investičních 

akcí příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

Správa pražských hřbitovů 

 

radní Johnová   

40.  44661 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Domov Zvíkovecká kytička a 

úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

41.  44764 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investičních akcí příspěvkové organizace 

hl. m. Prahy Městská poliklinika Praha na 

rok 2022 v kap. 0581 – Zdravotnictví 

 

radní Johnová   

42.  44686 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 

31.05.2022" 

 

radní Šimral   
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43.  44863 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

44.  44862 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2022 a k 

návrhu na odpis nedobytných pohledávek 

u příspěvkových organizací v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

45.  44919 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

46.  44185 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Arcibiskupské gymnázium, se sídlem 

Korunní 586/2, Praha 2, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

47.  44433 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Dívčí katolická střední škola, se sídlem 

Platnéřská 191/4, Praha 1, v rejstříku škol 

a školských zařízení 

 

radní Šimral   

48.  44726 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 a k 

návrhu opatření přijatého odborem 

školství, mládeže a sportu Magistrátu 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

49.  44541 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

50.  44756 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola Tolerance, 

Praha 9, Mochovská 570, v rejstříku škol 

a školských zařízení 

 

radní Šimral   

51.  44840 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední odborná škola, Praha 

5, Drtinova 3/498, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

52.  44651 k pokračování projektu Školní obědy 

dostupné pro každé dítě VI. - prodloužení 

projektu v rámci výzvy č. 30_21_011 v 

Operačním programu potravinové a 

materiální pomoci 

 

radní Šimral   
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53.  44755 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové individuální dotace 

č. DOT/61/06/014606/2022 ze dne 13. 5. 

2022 uzavřené s NADAČNÍM FONDEM 

MODRÁ RYBKA jako příjemcem dotace 

 

radní Šimral   

54.  44745 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu 

 

radní Šimral  

 

  

55.  44600 k návrhu na uzavření dodatků ke 

smlouvám o nájmu nebytových prostor 

souvisejících s provozováním Divadla 

v Dlouhé 

 

radní Třeštíková   

56.  44653 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců příspěvkové organizace 

Národní kulturní památka Vyšehrad v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková   

57.  44704 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

kap. 10 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

58.  44722 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a 09 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

59.  44733 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a příspěvkové 

organizace v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

60.  44667 k návrhu na revokaci usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 707 ze dne 4. 4. 2022 a k 

revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 36/3 ze dne 28. 4. 2022 

(poskytnutí dotací hlavního města Prahy 

na základě Programu podpory cestovního 

ruchu pro rok 2022) 

 

radní Třeštíková   

61.  44013 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

62.  44822 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

63.  44902 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

64.  44781 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   
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65.  44241 k Pravidlům pro stanovení platů a 

poskytování odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 

hlavního města Prahy 

 

ředitel MHMP 

 

  

66.  44628 ke Zprávě o výsledcích přezkoumání 

hospodaření městských částí hl. m. Prahy 

za rok 2021 provedeného odborem 

kontrolních činností MHMP 

 

ředitel MHMP   

67.  44815 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

nárůstem cen energií  
 

ředitel MHMP   

68.  44918 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 0901 a kap. 

0924 v roce 2022 

 

ředitel MHMP   

69.  44480 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se 

společností CETIN a.s. 

 

ředitel MHMP   

70.  44842 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

11. 5. 2022 do 17. 5. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

71.  44880 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

18. 5. 2022 do 24. 5. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

72.  44913 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

15. 6. 2022 do 21. 6. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

44618 Informace o průběhu realizace veřejné zakázky po jejím ukončení "Stavba č. 42981 

Rekonstrukce Duncan, zhotovitel" 

 

radní Šimral 

 


