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

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 23. 5. 2022 
 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke "Smlouvě o poskytnutí ručení" a 

"Dohodě v souvisloti se smlouvou o 

poskytnutí ručení" pro společnost Pražská 

plynárenská Holding a.s. 

 

* 

Ing. Pacovský, předs. předst. Pražská 

plynárenská, a.s. 

Ing. Cízl, člen představenstva Pražská 

plynárenská, a.s. 

JUDr. Šenkýř, předs. dozorčí rady 

Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Maděra, Pražská plynárenská, a.s. 

Mgr. Nechvátal, Pražská plynárenská, a.s. 

prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předs. 

předst., Pražská plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, předs. dozorčí rady Pražská 

plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Havlová, LL.M., AK Havel Partners 

Mgr. Kocmánek, AK Havel Partners 

Mgr. Ing. Staňkovský, AK Havel Partners 

JUDr. Sobolová, Ph.D., AK Kocián, Šolc, 

Balaštík 
 
 

 

radní Chabr 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

10.10 Ing. Paneš, Ph.D. 

* 

3.  44460 

 

 

 

 

 

 

k záměru fúze sloučením společnosti 

Pražská plynárenská, a.s., jako společnosti 

nástupnické, se společností Pražská 

plynárenská Holding a.s., jako společnosti 

zanikající 

 

* 

prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předs. 

předst., Pražská plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, předs. dozorčí rady Pražská 

plynárenská Holding, a.s 

Ing. Pacovský, předs. předst. Pražská 

plynárenská, a.s. 

JUDr. Šenkýř, předs. dozorčí rady 

Pražská plynárenská, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 

 

10.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

4.  44461 

 

 

 

k auditu společnosti Pražská plynárenská, 

a.s. 

 

radní Chabr 

 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

5.  44070 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení a k návrhu 

na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 

"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 

OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 

PÓL RŮSTU ČR – pro části Eventy a 

Evaluace komunikačních aktivit, ČÁST 

12. - EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH 

AKTIVIT" 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6.  44595 

 

 

ke vstupu hl. m. Prahy do spolku 

Otevřená města z.s. a k úpravě rozpočtu 

vlastního HMP na rok 2022 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Hoskovec 

7.  43725 k návrhu na zavedení nové investiční akce 

"Vltavská filharmonie - projektová 

příprava " do centrálního číselníku akcí 

hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 příspěvkové 

organizace Pražská developerská 

společnost v kap. 01 - Rozvoj obce 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

8.  44373 k návrhům na pořízení změn ÚP (fáze 

„podnět“, vlna 41) 

--- 

MČ Praha 8 

MČ Praha 10 

MČ Praha 15 

MČ Praha 18 

MČ Praha – Dolní Chabry 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

9.  44374 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3239 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 15) 

--- 

MČ Praha 4 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10.  44400 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 

skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 29) 

--- 

MČ Praha 4 

MČ Praha 5 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 13 

MČ Praha – Březiněves 

MČ Praha – Ďáblice 

MČ Praha – Dolní Měcholupy 

MČ Praha – Klánovice 

MČ Praha – Petrovice 

MČ Praha – Štěrboholy 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

11.  44411 k návrhu změny ÚP - Z 3357 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha 9 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

12.  44417 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3365 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha 5 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

13.  44420 k návrhu na přerušení pořizování změny 

ÚP - Z 3199 (fáze „návrh“, vlna 14) 

--- 

MČ Praha 2 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.05 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

14.  44421 k návrhům změn ÚP – Z 2900, Z 2931 a 

Z 2960 (fáze "návrh" + "OOP", vlna CVZ 

V) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 18 

MČ Praha – Zbraslav 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.10 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

15.  44440 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3502 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 8 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.15 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16.  44458 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3037 a Z 3080 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 10) 

--- 

MČ Praha – Dubeč 

MČ Praha – Velká Chuchle 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.20 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

17.  44465 k návrhu změny ÚP - Z 3112  (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 10) 

--- 

MČ Praha – Libuš 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.25 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

18.  44075 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Pražská 

vodohospodářská společnost a.s. za rok 

2021 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

PVS, a.s. 

dozorčí rada PVS, 

a.s. 

 

19.  44074 

 

VH 

 

 

k účetní závěrce společnosti Pražské 

služby, a.s. za rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Pražské služby, 

a.s. 

dozorčí rada 

Pražské služby, 

a.s. 

 

20.  44452 

 

VH 

 

 

k udělení pokynů představenstvu 

společnosti Pražské služby, a.s 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Pražské služby, 

a.s. 

dozorčí rada 

Pražské služby, 

a.s. 

 

21.  44274 

 

 

k návrhu peněžitého vkladu do základního 

kapitálu společnosti Pražské služby, a.s. a 

k návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

JUDr. Roman, 

předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 

 

22.  44290 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Zdroj pitné vody 

Káraný, a.s. konané dne 8. 6. 2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

23.  43909 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3106 

TV Suchdol etapa 0007 Komunikace 

Výhledy" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.55 Ing. Kalina, MBA 
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24.  43859 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0134 

TV Dolní Počernice, etapa 0009 - 

Úpická" 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.00 Ing. Kalina, MBA 

25.  44487 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro MČ Praha - Kunratice z 

rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.05 Ing. Kalina, MBA 

26.  43775 

 

 

ke snížení závislosti hl. m. Prahy na 

zemním plynu z Ruska 
 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.10 RNDr. Kyjovský 

27.  44611 

 

 

ke Zprávě o prvním roce naplňování 

Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 

2030 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.15 RNDr. Kyjovský 

28.  44229 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelové investiční dotace Městské části 

Praha – Libuš 
 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.20 JUDr. 

Štalmachová 

29.  44451 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a k návrhu na 

poskytnutí investičních účelových dotací 

pro městské části Praha-Klánovice a 

Praha-Libuš 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.25 JUDr. 

Štalmachová 

30.  44028 

 

 

 

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 

2022 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.30 JUDr. 

Štalmachová 

31.  44071 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

za rok 2021 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

DP HMP, a.s. 

dozorčí rada DP, 

a.s. 

 

32.  44432 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na dofinancování roku 2021 pro 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou 

společnost, ztrát dopravců PID v 

souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 

2022 a dílčí dofinancování roku 2022 

(vícenáklady za 1. čtvrtletí) 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.40 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

33.  44130 k záměru odboru ODO MHMP na 

realizaci veřejných zakázek „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“ 

 

- stažen 30.5.2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.45 Ing. Šíma 

34.  44562 

 

 

k záměru odboru dopravy MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém 

liniového řízení a provozních dopravních 

informací" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.50 Ing. Šíma 

35.  44024 

 

 

k dokumentu Dodatek k Analýze Plánu 

udržitelné mobility Prahy a okolí, dalšímu 

postupu procesu aktualizace a ke zprávě o 

průběhu implementace Plánu udržitelné 

mobility Prahy a okolí 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.55 Ing. Šíma 
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36.  43925 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí nemovitých 

věcí v k. ú. Malešice vlastníka ISO Praha 

spol. s r. o., IČO: 60199962, do 

vlastnictví hl. m. Prahy a související 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

pro rok 2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

13.00 Ing. Kalina, MBA 

37.  44308 k návrhu na vyhlášení Programu pro 

označování provozoven na území Pražské 

památkové rezervace v roce 2023 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

13.05 Mgr. Skalický 

38.  44504 

 

 

k závěrečnému účtu a Zprávě o 

výsledcích přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí České dědictví 

UNESCO za rok 2021 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

13.10 Mgr. Skalický 

39.  44502 k návrhu na schválení nového znění 

Stanov Dobrovolného svazku obcí České 

dědictví UNESCO 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

13.15 Mgr. Skalický 

40.  44181 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

13.20 Ing. Rott 

41.  44216 

 

 

 

k záměru na přijetí úvěrového rámce od 

Evropské investiční banky ve výši 22,763 

mld. Kč, určeného na spolufinancování 

výstavby projektu I. provozního úseku 

trasy metra D - projekt EIB - "PRAGUE 

METRO LINE D1 PHASE I - GREEN 

LOAN (2021-0597)" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

13.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

42.  44063 

 

VH 

 

k účetní závěrce společnosti TRADE 

CENTRE PRAHA a.s. 
 

radní Chabr 13.30 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TCP, a.s. 

dozorčí rada TCP, 

a.s. 

 

43.  44080 

 

VH 

 

 

ke zvýšení základního kapitálu 

společnosti Technologie hlavního města 

Prahy, a.s. peněžitým vkladem 
 

radní Chabr 13.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

THMP, a.s. 

dozorčí rada 

THMP, a.s. 
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44.  44426 

 

 

 

k vložení souboru teplárenského majetku 

ve vlastnictví HMP do společnosti Teplo 

pro Prahu, a.s. a vytvoření společného 

podniku (tzv. joint venture) Teplo pro 

Prahu, a.s. 
 

 
 

radní Chabr 13.40 Ing. Rak 

45.  37727 k návrhu na převod pozemků z vlastnictví 

hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníka 

sousedního pozemku v lokalitě Kozí-U 

Milosrdných, v kat území Staré Město 

 

- přerušen 30.11.20, 7.12.20, 6.12.21, 

14.3.22 

 

radní Chabr 13.45 

 

 
 

Ing. Rak 

46.  43643 

 

 

 

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. 

Malešice, k.ú. Chodov, k.ú. Lhotka a k.ú. 

Krč ve vlastnictví právnické osoby za 

pozemky v k.ú. Malešice ve vlastnictví 

hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 

2022 
 

 
 

radní Chabr 13.50 Ing. Rak 

47.  44415 k návrhu směny pozemku parc. č. 700/1 v 

k.ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví hl. 

m. Prahy, za pozemky parc. č. 2243 a 

parc.č. 2244 v k.ú. Libeň, obec Praha, ve 

vlastnictví spol. KUNRATICKÁ 

DEVELOPMENT s.r.o., a zřízení 

služebnosti 
 

 
 

radní Chabr 13.55 Ing. Rak 

48.  44412 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 

k.ú. Lhotka z vlastnictví ČR-České pošty 

s.p. do vlastnictví hl.m. Prahy a uzavření 

nájemní smlouvy mezi hl.m. Prahou a 

ČR-Českou poštou s.p. a na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 

na rok 2022 
 

 
 

radní Chabr 14.00 Ing. Rak 

49.  40064 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 639/10 a 642 v k.ú. Běchovice do 

vlastnictví hl.m. Prahy 
 
 

 

radní Chabr 14.05 Ing. Rak 

50.  44478 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc.č. 614/8 v k.ú. Košíře z vlastnictví 

společnosti Na Stárce, s.r.o. do vlastnictví 

hl.m. Prahy 
 

 

 

radní Chabr 14.10 Ing. Rak 
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51.  40374 k návrhu na úplatný převod staveb bez 

č.p./č.evid. umístěných na pozemcích 

parc. č. 5/6 a 5/7, vše v k.ú. Hrdlořezy, 

obec Praha 
 

 

 

radní Chabr 14.15 Ing. Rak 

52.  44385 

 

 

 

k návrhu na úpravu smluvních vztahů 

související s ekonomickým dopadem 

pandemie COVID-19 
 

 
 

radní Chabr 14.20 Ing. Rak 

53.  43758 k oznámení záměru městské části Praha 

14 na směnu pozemků v k.ú. Hloubětín, 

svěřených do správy MČ Praha 14, za 

nemovitosti v k.ú. Hloubětín, které 

plánuje vystavět v rámci investičního 

záměru spol.  CENTRAL GROUP 70.  

investiční 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 

 

- přerušen 30.5.22 

 

radní Chabr 14.25 Mgr. Dytrychová 

54.  44008 k oznámení záměru městské části Praha - 

Březiněves na prodej věcí z vlastnictví 

hlavního města Prahy, svěřených do 

správy městské části Praha - Březiněves, 

pozemky v k.ú. Březiněves, předloženého 

podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. 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 

 

- přerušen 9.5.22 

 

radní Chabr 14.30 Mgr. Dytrychová 

55.  44447 k Inventarizační zprávě o inventarizaci 

majetku a závazků hl. m. Prahy za rok 

2021 
 

 
 

radní Chabr 14.35 Ing. Rott 

56.  43946 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci Nadační 

fond Vrba a úpravu rozpočtu kap. 0582 v 

roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 14.40 Ing. Mezková, 

MPA 
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57.  44350 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizacím Středisko 

prevence a léčby drogových závislostí - 

DROP IN, o.p.s. a SANANIM z. ú. a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 

kap. 0582 a kap. 1016 v roce 2022 
 
 

 

radní Johnová 14.45 Ing. Mezková, 

MPA 

58.  44434 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci NADĚJE a 

úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 14.50 Ing. Mezková, 

MPA 

59.  44448 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace organizaci 

PROGRESSIVE, o.p.s. a úpravu rozpočtu 

hl. m. Prahy v kap. 0582 a kap. 1016 v 

roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 14.55 Ing. Mezková, 

MPA 

60.  42442 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Domov Maxov 
 

 

 

radní Johnová 15.00 Ing. Mezková, 

MPA 

61.  44349 

 

 

k návrhu koncepčního materiálu 

"Optimální síť adiktologických služeb v 

Praze" 
 

 
 

radní Johnová 15.05 Ing. Mezková, 

MPA 

62.  44467 

 

 

k návrhu na schválení dohody mezi 

správci osobních údajů (Hlavní město 

Praha a Psychiatrická nemocnice 

Bohnice) 
 

 

 

radní Johnová 15.10 Ing. Mezková, 

MPA 

63.  44285 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové individuální neinvestiční dotace 

č. DOT/81/01/001351/2022 s příjemcem 

dotace Dům tří přání, z.ú. 
 
 

 

radní Johnová 15.15 Ing. Havelková 

64.  41403 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Správa pražských hřbitovů 
 

 

 

radní Johnová 15.20 Ing. Havelková 



 11 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

65.  44124 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "SŠAaI 

Weilova, P 10 - vybudování auly" a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy na rok 2022 v kapitole 04 - 

Školství, mládež a sport 
 

 
 

radní Šimral 15.25 Mgr. Němcová 

66.  44497 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a poskytnutí 

účelových investičních dotací městským 

částem hl. m. Prahy na rozvoj sportovní 

infrastruktury 
 

 

 

radní Šimral 15.30 Mgr. Němcová 

67.  43124 k návrhu Smlouvy o postoupení smlouvy 

o partnerství s finančním příspěvkem 

uzavřené mezi hl. m. Prahou a Základní 

školou německo-českého porozumění a 

Gymnáziem Thomase Manna, o.p.s. v 

rámci realizace projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve 

vzdělávání 
 

 

 

radní Šimral 15.35 Ing. Kubešová 

68.  44062 

 

VH 

 

k účetní závěrce společnosti Prague City 

Tourism a.s. za rok 2021 
 

radní Třeštíková 15.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Prague City 

Tourism, a.s. 

dozorčí rada 

Prague City 

Tourism, a.s. 

 

69.  44170 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 15.45 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

70.  44372 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkové organizace Hvězdárna a 

planetárium hl. m. Prahy v roce 2022 
 

 
 

radní Třeštíková 15.50 Mgr. Sulženko, 

Ph.D. 

71.  44136 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 15.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 
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72.  44303 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06 a na 

poskytnutí individuálních neinvestičních 

účelových dotací v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2022 
 

 
 

radní Třeštíková 16.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

73.  43196 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Dodávka a 

provedení interiéru Clam-Gallasova 

paláce“ a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
 

 

 

ředitel MHMP 16.05 Ing. Stránský 

74.   Podání  16.10  

75.   Operativní rozhodování Rady HMP    

76.  44464 k návrhu programu jednání 38. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 6. 2022 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

77.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43107 ke schválení vzorové Smlouvy o 

poskytování IT služeb ve vazbě na 

zajištění Celoměstské koncepce rozvoje 

informačních systémů pro potřeby hl. m. 

Prahy a městských částí na období do 

roku 2025 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  44155 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.  44156 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  44503 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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5.  43426 k revokaci usnesení Rady HMP č.277 ze 

dne 17.2.2020 k pilotnímu programu 

koordinátorů participativního plánování 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6.  43381 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na části 

pozemku č. parc. 1481/2 v kat. ú. 

Běchovice, dle geometrického plánu č. 

1270-115/2021 ze dne 25. 1. 2022 

oddělené a nově označené jako pozemek 

č. parc. 1481/7 v kat. ú. Běchovice, do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  42882 k návrhu OCP MHMP vyhovět žádostem 

o slevu na nájemném nájemcům 

nebytových prostor hl.m. Prahy sloužících 

k podnikání 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  44186 k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní 

smlouvu č. NAP/85/04/000301/2012 

uzavřenou se společností IVNIKL, s.r.o., 

IČO: 28223187, dne 30.10.2012, a to v 

tříměsíční výpovědní době 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9.  44231 k návrhu na změnu charakteru finančních 

prostředků ponechaných MČ Praha 4 k 

čerpání v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

10.  44364 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru na podporu 

projektů na záchranu ohrožených druhů 

zvířat ve volné přírodě (tzv. Pětikoruna ze 

vstupu) 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11.  44397 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kapitole 02 - Městská 

infrastruktura a v kapitole 10 - Pokladní 

správa na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

12.  41086 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi HMP a obchodní společností 

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

13.  43864 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů MHMP - ODO SK (přeúčtování 

faktur u projektu „Preference B") v 

kapitole 03 - Doprava v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14.  44240 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

DOH/21/05/007434/2022 s Českými 

dráhami, a.s. IČO: 70994226 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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15.  42675 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 106/4, parc. č. 108/4, parc. č. 108/5 a 

parc. č. 109/6 v k.ú. Hlubočepy do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

16.  44333 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí určený na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  44515 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva průmyslu a obchodu ze 

Státního programu na podporu úspor 

energie na období 2017 - 2021 - program 

EFEKT určeného pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 5 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  44517 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční a 

neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní 

Měcholupy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  44519 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha – Lysolaje 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  44521 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ Praha 21 a Praha – Kolovraty 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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21.  44523 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 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 22 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  44455 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 

  

23.  44492 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Zbraslav k podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24.  44534 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové dotace 

MČ Praha 12 na vrub kapitoly 1016 - 

rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25.  44443 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v souvislosti s dodatečným přiznáním k 

dani z příjmů právnických osob hl. m. 

Prahy za rok 2019 a k vratkám podílů na 

dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy 

městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

26.  44450 

 

 

 

k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů 

právnických osob za zdaňovací období 

roku 2021 a k vratkám podílů na daňové 

povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27.  44091 

 

 

 

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. čtvrtletí 2022 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28.  44619 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy 

jako doplatku na jejich podílu na 

finančních prostředcích obdržených jako 

výnos daně z hazardních her od 1.12.2021 

do 31.12.2021 a k návrhu na poskytnutí 

účelových dotací městským částem hl. m. 

Prahy obdržených jako výnos daně z 

hazardních her a jako odvod z loterií v 

období od 1.1.2022 do 31.5.2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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29.  44143 k návrhu na výmaz zástavního práva, 

zapsaného na LV č. 166  pro k.ú. 

Vysočany, obec Praha 

 

radní Chabr   

30.  43954 k návrhu na úplatné nabytí ideálních 

podílů pozemků v k.ú. Jinonice - Lokalita 

Vidoule - Stolová hora do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

31.  42761 k návrhu na úplatný převod dvou částí 

pozemku parc.č. 2086/1, k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr   

32.  42889 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 1701 k. ú. Nové Město z 

vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 

Pražské energetiky a. s. 

 

radní Chabr   

33.  43933 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 285 k.ú. Střešovice o výměře 166 

m2 

 

radní Chabr   

34.  44053 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2591/30 o výměře 528 m2 k.ú. 

Kobylisy 

 

radní Chabr   

35.  44102 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2596/111 o výměře 100 m2 k.ú. 

Kobylisy 

 

radní Chabr   

36.  44471 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 2741/28 včetně objektu bez č.p. v 

k.ú. Hostivař 

 

radní Chabr   

37.  43386 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č. 920/65, 2051/3, 2051/4, 2051/5 a 

2053/9 vše v k.ú. Košíře, obec Praha, dále 

pozemků parc. č. 4849/4, 5084/1, 5084/3, 

5084/4, 5084/5 a 5084/6 vše v k.ú. 

Smíchov, obec Praha a spoluvlastnického 

podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku 

parc. č. 4983/2 v k. ú.  Smíchov, obec 

Praha, z vlastnictví ČR s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Bytový 

podnik v Praze 5, státní podnik v 

likvidaci, do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

38.  42041 k návrhu na směnu pozemků a zřízení 

služebnosti v k.ú. Štěrboholy mezi 

hlavním městem Prahou a společností 

NOBUR s.r.o. 

 

radní Chabr   

39.  43721 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Háje, 

Hostivař a Dejvice mezi hlavním městem 

Prahou a fyzickou osobou 

 

radní Chabr   
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40.  43984 k návrhu směny pozemků parc.č. 3550/1, 

3550/2, 3565/1, 3565/2, 3573, 3578, 

3587/1, 3616/3, 3617/1 a 3617/3 v k.ú. 

Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví hl.m. 

Prahy, za pozemky parc.č. 3022/13, 3498, 

3542/3, 3544/1, 3544/4 a 3566/3 v k.ú. 

Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví 

Univerzity Karlovy, IČO: 00216208, 

zřízení služebností a postoupení části 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

 

radní Chabr   

41.  44092 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Dolní 

Měcholupy a Říčany u Prahy 

 

radní Chabr   

42.  44345 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Žižkov, obec Praha 

 

radní Chabr   

43.  44414 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě parkovacího 

krytí č. 96/14, umístěného na pozemku ve 

vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec 

Praha 

 

radní Chabr   

44.  43362 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 8 a Praha - 

Nebušice (pozemky, opěrné zdi, terénní a 

sadové úpravy v k.ú. Libeň, pozemky v 

k.ú. Nebušice) 

 

radní Chabr   

45.  43893 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 13 (pozemek v 

k.ú. Stodůlky) a k návrhu změny zřizovací 

listiny příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy Základní škola Lužiny, Praha 

5, Trávníčkova 1743 

 

radní Chabr   

46.  44593 

 

 

k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kyje 

ve spoluvlastnictví fyzických osob za část 

pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   
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47.  43715 k návrhu na oceňování dlouhodobých 

dobrovolných bezpříspěvkových dárců 

krve a na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace ROPID v roce 2022 na úhradu 

ročního jízdného pro dobrovolné 

bezpříspěvkové dárce krve 

 

radní Johnová   

48.  44316 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kapitole 05 

 

radní Johnová   

49.  43782 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola - 

Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

 

radní Šimral   

50.  44146 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 7, Nad Štolou 1 

 

radní Šimral   

51.  44235 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Střední odborná škola Jarov v roce 2022 

 

radní Šimral   

52.  44260 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 

30.04.2022" 

 

radní Šimral   

53.  44283 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtů domů dětí a mládeže, 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru SML MHMP 

 

radní Šimral   

54.  44479 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na program "Podpora 

rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na 

středních školách v ČR na rok 2022" 

 

radní Šimral   

55.  44484 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na program "Podpora 

rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na 

středních školách v ČR na rok 2022" 

 

radní Šimral   
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56.  44302 k návrhu na změnu zřizovacích listin 

Domů dětí a mládeže, příspěvkových 

organizací hl. m. Prahy, v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

57.  44177 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

58.  44209 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

59.  44366 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu 

ubytovacích místností hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

60.  43760 ke zprávě o stavu Významných 

informačních systémů a kritické 

informační infrastruktury v roce 2021 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

44172 k aktuálnímu stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 na úrovní hl. 

m. Prahy a ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

44297 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 

Prahy 

43840 Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním 

městem Prahou za rok 2021 

 

radní Johnová 

 


