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 P R O G R A M  
21. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 5. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 16. 5. 2022 

- 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.  44486 

 

 

k Memorandu o porozumění a vzájemné 

spolupráci mezi hl. m. Prahou a UNICEF 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Hoskovec 

3.  44243 

 

 

 

k dalšímu postupu v projektu Spolkového 

dostupného bydlení a k návrhu na úpravu 

rozpočtu běžných výdajů v kap. 08, 09, 10 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

10.15 Ing. Kubešová 

P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

4.  44050 k organizaci Architektonické soutěže 4. 

kvadrant Vítězného náměstí 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.20  

5.  44204 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Záruční a 

pozáruční servis motorových vozidel 

tovární značky Hyundai na 4 roky" 
 

 

 

náměstek 

primátora  

Hlubuček 

10.25 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

6.  44128 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky s 

názvem "Realizace obnovy parku na 

Vítkově I. etapa“ 
 
 

 

náměstek 

primátora  

Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7.  44388 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 637 ze 

dne 6.4.2020 k návrhu Pravidel pro 

odměňování členů dozorčích rad a výborů 

pro audit obchodních společností se 100% 

majetkovou účastí hl.m. Prahy 
 

 
 

radní Chabr 10.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

8.  44378 

 

VH 

ke jmenování členů výboru pro audit 

společnosti Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s. a schválení smluv o 

výkonu funkce členů výboru pro audit 

společnosti Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s. 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TSK HMP, a.s. 

dozorčí rada TSK 

HMP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9.  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“ 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

10.  43469 k návrhu Grafického manuálu pro tvorbu 

informačních panelů u dopravních staveb 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50 Ing. Šíma 

11.  43740 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 na financování 

zkušebního provozu vodíkového autobusu 

a zajištění úprav odbavovacích zařízení na 

lince Airport Express 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 Ing. Šíma 

12.  43922 k návrhu na schválení výpovědi z 

nájemních smluv (problematika 

směrových tabulí) 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.00 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

13.  44133 k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. 

Prahy v rámci Programu pro označování 

provozoven na území Pražské památkové 

rezervace v roce 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.05 Mgr. Skalický 

14.  43669 

 

 

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy a vyúčtování výsledků 

hospodaření hlavního města Prahy za rok 

2021 - závěrečný účet 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.10 Ing. Paneš, Ph.D. 

JUDr. Thuriová 

Ing. Rott 

Ing. Rak 

Ing. Kalina, MBA 

 

15.  44430 

 

 

 

ke Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření hlavního města Prahy za 

období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 

2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

Ing. Huňa, 

zástupce NEXIA 

AP, a.s. 

Ing. Rak 

Ing. Rott 

Mgr. Dytrychová 

 

16.  44175 k Účetním závěrkám příspěvkových 

organizací zřízených hl. m. Prahou a 

městskými částmi hl.m. Prahy za rok 

2021 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.20 Ing. Rott 

17.  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 
 

 

 

radní Chabr 11.25 Mgr. Dytrychová 

18.  44100 k záměru městské části Praha 9 získat do 

svěřené správy nemovitosti v Areálu 

Skloněná v k.ú. Vysočany 
 

 

 

radní Chabr 11.30 Mgr. Dytrychová 

19.  44034 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DOT/81/03/001420/2022 s 

příjemcem dotace Domov Sue Ryder, z. 

ú., se sídlem Michelská 1/7, 140 00 Praha 

4, IČO: 26204673 
 

 

 

radní Johnová 11.35 Ing. Havelková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

20.  44234 

 

 

k záměru vydání obecně závazné 

vyhlášky o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných akcí spojených s produkcí 

hudby ve venkovních prostorách 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

11.40 JUDr. Havel, 

Ph.D. 

21.  43599 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu 
 
 

 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22.  43674 k návrhu na poskytnutí individuální 

účelové neinvestiční dotace Kampusu 

Hybernská z.ú. pro rok 2022 a na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy pro rok 

2022 
 

 

 

radní Šimral 11.50 Ing. Rak 

23.  43972 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy a zavedení nových 

investičních akcí kap. 06 - odbor KUC 

MHMP a příspěvkové organizace 

Městská knihovna v Praze v roce 2022 
 
 

 

radní Třeštíková 11.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

T. Řehák, ředitel 

Městské knihovny 

v Praze 

24.  43230 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 

účelové investiční dotace městské části 

Praha 3 v roce 2022 
 

 
 

radní Třeštíková 12.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

25.  44202 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

jednoleté neinvestiční Programové dotace 

č. DOT/62/05/009629/2022 s příjemcem 

dotace Památník Šoa Praha o.p.s. 
 

 

 

radní Třeštíková 12.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

26.  44328 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

outsourcingu reprografických služeb" 
 

 

 

ředitel MHMP 12.10 Ing. Stránský 

27.   Podání  12.15  

28.   Operativní rozhodování Rady HMP    

29.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43936 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.  44311 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

malého znaku hlavního města Prahy ve 

Dvořákově síni v Rudolfinu při 

příležitosti konání skautského XVI. 

valného sněmu 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  44469 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  43630 k návrhu na úplatné nabytí pozemků nebo 

částí pozemků v k.ú. Kolovraty a v k.ú. 

Lipany 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  44171 k návrhu OCP MHMP na zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím Zoologická zahrada hl. m. 

Prahy a Botanická zahrada hl. m. Prahy 

na krytí nezbytných provozních nákladů 

na energie v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  44253 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 10 a navýšení limitu 

prostředků na platy Městské policie hl. m. 

Prahy pro rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  44220 

 

 

k návrhu na změnu výše platu ředitele 

příspěvkové organizace v působnosti 

odboru OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  43968 k návrhu na využití finančních prostředků 

určených na investiční akci TSK hl. m. 

Prahy, a. s., č. 4347 - Akce pro BESIP pro 

rok 2022 a poskytnutí finančních 

prostředků DDM Praha 6, DDM Praha 7 a 

DDM Praha 10 v oblasti dopravní 

výchovy a prevence BESIP 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  44257 k návrhu na poskytování zvláštní ceny 

jízdného 0 Kč po dobu 5 dnů na území 

HMP osobám, které opustily Ukrajinu v 

souvislosti s probíhající vojenskou invazí 

Ruské federace na Ukrajinu a rozšíření 

kategorie Občan v hmotné nouzi od 1. 6. 

2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10.  44284 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

za účelem záboru prostranství v okolí 

Národního technického muzea a 

Národního zemědělského muzea v Praze, 

pro Český výbor ICOM, z. s., z důvodu 

konání konference ICOM Praha 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11.  44212 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 

  

12.  44356 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Ministerstva pro místní rozvoj určené pro 

MČ Praha 2, Praha 10, Praha - Přední 

Kopanina a Praha - Velká Chuchle na 

úhradu nákladů za sociální pohřby a 

poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  44258 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj z 

Operačního programu Technická pomoc 

2014+ na financování projektu Zajištění 

výkonu funkce ZS ITI Pražské 

metropolitní oblasti III. 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  44317 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva obrany určený pro MČ HMP 

v souvislosti s financováním projektu z 

programu Zachování a obnova 

historických hodnot a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha – Nedvězí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  44318 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva obrany určený pro MČ HMP 

v souvislosti s financováním projektu z 

programu Zachování a obnova 

historických hodnot a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní 

Počernice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  44324 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na kulturní 

aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17.  44380 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na 

výkon sociální práce určené pro MČ HMP 

a poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  43821 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  44108 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

20.  44193 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 

k podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu z Ministerstva kultury 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

21.  44399 

 

 

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2022 a střednědobého výhledu 

rozpočtu hlavního města Prahy do roku 

2027 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  44298 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

pozemku parc.č. 2510/12 v k.ú. Radotín 

 

radní Chabr   

23.  39436 k návrhu na úplatný převod stavby 

komunikace v k.ú. Krč z vlastnictví 

hlavního města Prahy do vlastnictví 

právnické osoby 

 

radní Chabr   

24.  43482 k revokaci usnesení Rady HMP č.276 ze 

dne 15.2.2021 k návrhu na schválení 

úplatného převodu zastavěného pozemku 

parc. č. 1227/35 o výměře 2 m2 k.ú. 

Libeň 

 

radní Chabr   

25.  43659 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 221/39, parc. č. 221/40 a parc. č. 

221/41 v k.ú. Černý Most z vlastnictví 

hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 

podílových spoluvlastníků společných 

částí budov č.p. 1047, 1048, 1049, 1050, 

1051, 1052  a 1053 vše v k.ú. Černý 

Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 3647 

vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. 

Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha 

pro k.ú. Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

26.  44153 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 2513/215, k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27.  44206 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc.č. 2513/220, 2513/222, 2513/223, 

2513/224, 2513/225, 2513/226 a 

2513/228, k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr   

28.  44178 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku 

vč. liniových žlabů, schodiště vč. opěrné 

stěny a rampy, 6 ks stromů v betonových 

květináčích, městské zeleně (travnaté 

plochy u chodníků), 4 ks sloupů 

veřejného osvětlení, kabelového vedení a 

pozemku parc. č. 1342/818 v k. ú. 

Jinonice, obec Praha, vše v k. ú. Jinonice 

z vlastnictví společnosti Skanska Reality 

a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

29.  44179 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 19/6, 81/11, 752/2, 764/1 a 764/5, 

vše v k.ú. Zličín, obec Praha 

 

radní Chabr   

30.  43627 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městským částem Praha 2 a 

Praha 3 (pozemek v k.ú. Nové Město, 

pozemky v k.ú. Vinohrady a pozemky v 

k.ú. Žižkov) 

 

radní Chabr   

31.  44126 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 11 (pozemky v k.ú. Háje a 

pozemek v k.ú. Chodov) 

 

radní Chabr   

32.  44161 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 3 (stavby 

veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 

 

radní Chabr   

33.  44313 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

 

radní Chabr   
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34.  44334 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Veleslavín, obec Praha 

 

radní Chabr   

35.  43967 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy, smluv o výpůjčce a návrhu na 

schválení výpovědí ze smlouvy o 

výpůjčce a z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

36.  44228 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smlouvy o výpůjčce, dodatku k 

nájemní smlouvě a k návrhu na výpovědi 

nájemních smluv 

 

radní Chabr   

37.  44033 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

38.  43975 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

vypořádání závazků u stavby č. 42979 

Terezín - rek. objektu Pražská 

 

radní Johnová   

39.  44035 

 

 

k návrhu na přijetí finančních prostředků 

od společnosti Zentiva, k.s. formou 

sponzorského daru 

 

radní Johnová   

40.  44127 

 

 

 

k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Kytlice a úpravu rozpočtu v 

kap. 0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

41.  43914 k návrhu na uvolnění finančních 

prostředků na trenérské zajištění výpravy 

hl.m. Prahy na Hry X. letní olympiády 

dětí a mládeže 2022 v Olomouckém kraji 

a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v kap. 09 a 04 v roce 2022 

 

radní Šimral   

42.  44135 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT 

 

radní Šimral   

43.  42392 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola 

elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 

Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 10 

 

radní Šimral   

44.  44038 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium 

Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 

 

radní Šimral   
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45.  44125 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Akademie 

řemesel Praha - Střední škola technická, 

se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč,    

147 08 Praha 4 

 

radní Šimral   

46.  44287 k návrhu odpovědi na stížnost na  

Základní školu Praha 4, Ružinovská 2017 

 

radní Šimral   

47.  43867 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace HMP Pedagogicko-

psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se 

sídlem Praha 8, Glowackého 549/7, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

48.  44359 k návrhu na přijetí výsledků jednání 

konkursní komise jmenované pro 

posuzování uchazečů o jmenování na 

vedoucí pracovní místo ředitele 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslové školy na Proseku 

 

radní Šimral   

49.  44273 k návrhu změny v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nového žadatele o pronájem 

bytu z této výstavby 

 

radní Zábranský   

50.  44294 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

51.  43648 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o nájmu prostor a movitých věcí 

sloužících k podnikání č. 

NAN/01/01/001741/2019 ze dne 09. 07. 

2019 

 

ředitel MHMP   

52.  44069 k návrhu na uzavření Nájemní smlouvy č. 

A1NFK, č. NAN/01/01/002121/2022 se 

společností Vodafone Czech Republic a.s. 

 

ředitel MHMP   

53.  44369 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

54.  44476 k návrhu na rozpracování usnesení 37. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

26. 5. 2022 

 

ředitel MHMP   

55.  44370 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

4. 5. 2022 do 10. 5. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 


