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 P R O G R A M  
1. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 1. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis ze 43. jednání Rady HMP ze dne 14. 12. 2020 

                           - zápis ze 44. jednání Rady HMP ze dne 21. 12. 2020  

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38762 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení a k návrhu 

na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 

"Poskytování právních služeb pro odbor 

FON MHMP" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 38512 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Poskytnutí užívacích práv k právnímu 

informačnímu systému“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Krch 

4. 37654 k záměru prezentace HMP na 

mezinárodních odborných veletrzích v 

roce 2021 a k návrhu dodatku č. 2 k 

Dohodě o směně ploch v rámci veletrhu 

MIPIM 2020 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Petr 

5. 38192 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a 

Operátorem ICT, a.s. 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

6. 38862 ke zpracování urbanistické studie 

Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

7. 38978 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 

2933 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 

V) 

--- 

MČ Praha 8 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 

 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 38982 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1353 (fáze „návrh“ + „OOP“, 

vlna 05 úprav) 

--- 

MČ Praha 5 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

9. 38983 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1368 (fáze „návrh“ + „OOP“, 

vlna 07 úprav) 

--- 

MČ Praha 5 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

10. 39003 k návrhům změn ÚP a jejích vydání - Z 

3351 a Z 3362 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 19) 

--- 

MČ Praha 5 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

11. 39022 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 

2748 (fáze "návrh" + "OOP", vlna CVZ 

III) 

--- 

všech 57 městských částí 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

12. 39044 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3212, Z 3279 a Z 3280 (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 17) 

--- 

MČ Praha 1 

MČ Praha 15 

MČ Praha – Čakovice 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

13. 39051 k návrhům změn ÚP - Z 3275 a Z 3277 

(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 17) 

--- 

MČ Praha 9 

MČ Praha – Dolní Chabry 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

14. 38523 k zamítnutí návrhu změny ÚP – Z 3072 

(fáze "návrh", vlna 10) 

--- 

MČ Praha 4 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.10 

 
Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 



 3 

               

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 37143 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

541/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 15 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

16. 38686 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Projektová dokumentace - Obnova parku 

na Vítkově I. etapa" 

 

- přerušen 14.12.20 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.20 RNDr. Kyjovský 

17. 38725 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 

- Městská infrastruktura na rok 2021 a 

poskytnutí účelové jednorázové 

neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 

Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování 

sběrného dvora 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.25 RNDr. Kyjovský 

18. 38518 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání mezi společností Theta Real 

s.r.o. a hlavním městem Prahou 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.30 Ing. Rak 

19. 38444 

 

 

k uzavření dohody o narovnání se 

společností H+H Technika, spol. s r. o. 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.35 Ing. Rak 

zástupce AK 

Rowan Legal, 

s.r.o. 

20. 34773 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Obnova Staroměstské tržnice" 

 

- stažen 5.10.20 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21. 38579 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace na zajištění 

provozu Muzea paměti XX. století, z.ú.   

v roce 2021 

 

 

 

radní Kordová 

Marvanová 

 

11.45 Ing. Žabka 

22. 37249 

 

 

 

k realizaci projektu "Prague Smart 

Accelerator" 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.50 

 

Ing. Žabka 

                  



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 38997 

 

 

 

 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.1584 ze 

dne 3. 8. 2020 a k revokaci usnesení Rady 

HMP č. 2432 ze dne 2. 11. 2020 k návrhu 

na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

a k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaného v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR, výzva č. 2 

 

 

 

radní Šimral 11.55 Ing. Žabka 

24. 39053 

 

 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2396 ze 

dne 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 

na inovační projekty spolufinancovaného 

v rámci Operačního programu Praha - pól 

růstu ČR, výzva č.4 a k návrhu na udělení 

dotací prostřednictvím projektu Pražský 

voucher na inovační projekty 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha-pól růstu ČR, výzva č.4 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 12.00 Ing. Žabka 

25. 38935 

 

 

k administrativním procesům výzvy č. 2 u 

projektu Specializované vouchery 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 

 

 

radní Šimral 12.05 Ing. Žabka 

26. 38918 k návrhu na snížení víceletých grantů hl. 

m. Prahy v oblasti kultury a umění pro 

rok 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.10 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

27. 38934 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. 

Prahy v oblasti kultury a umění na rok 

2021 

 

 

 

radní Třeštíková 12.15 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

28. 38830 k návrhu na úpravu nájemného u bytů v 

majetku hl. m. Prahy nesvěřeného 

Statutem hl. m. Prahy městským částem 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 12.20 Ing. Tunkl 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 39093 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha - Zbraslav a Městské části Praha 20 

 

 

 

radní Zábranský 12.25 

 

Ing. Tunkl 

30. 39071 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 12.30 Ing. Dederová 

Ing. Paneš, Ph.D. 

31.  Podání  12.35  

32.  Operativní rozhodování Rady HMP    

33. 39087 k návrhu programu jednání 23. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 21. 1. 2021 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

34.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39043 k návrhu na odvolání a jmenování člena 

Řídící rady dle schválené Celoměstské 

koncepce rozvoje informačních systémů 

pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí 

na období do roku 2025 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 37453 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl.m. 

Prahy pro záměr „Polyfunkční objekt 

ARITMA - PARKING / lokalita 

Papírenská“ na pozemcích parc.č. 1707/1, 

1707/5, 2133/1 a 1708 v k.ú. Bubeneč, 

Praha 6 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3. 38767 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „HFC Praha 10, Na 

Bohdalci - Přívodní trasa“ na pozemcích 

parc.č. 3059, 3060/27, 3067/5 a 3401/1 v 

k.ú. Michle, Praha 10 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4. 38773 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr „Dodatečné povolení dvorního 

traktu bytového domu č.p. 199“ na 

pozemku parc.č. 747 v k.ú. Žižkov,   

Praha 3 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

5. 38938 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Stanice ručního mytí 

Štěrboholy“ na pozemcích parc.č. 

584/174, 584/639, 584/641, 584/642 v 

k.ú. Dolní Měcholupy a parc.č. 348/215, 

348/217 a 348/223 v k.ú. Štěrboholy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6. 38981 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

dodatečné povolení dočasné stavby pro 

reklamu na pozemku parc.č. 4423/51 v 

k.ú. Modřany, Praha 12 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 39049 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu „Stavební úpravy a 

přístavba penzionu" na pozemku parc. č. 

618 v k.ú. Smíchov, Praha 5 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8. 38712 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

kapitálových výdajů hl. m. Prahy v 

kapitole 07 bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9. 38282 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy s fyzickými osobami na 

dobu neurčitou na část pozemku ve 

vlastnictví HMP, svěřeného do správy 

OCP MHMP 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

10. 38993 návrh na schválení zapojení se hlavního 

města Prahy do Dotačního programu 

Ministerstva vnitra ČR pro zvýšení 

ochrany veřejných prostranství a objektů 

(akcí) veřejné správy, škol a školských 

zařízení jako měkkých cílů – 2021 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11. 38132 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o nabytí 

majetku do vlastnictví ZOO Praha jiným 

způsobem na základě rozhodnutí 

zřizovatele (dle § 27 odst. 7písm. d) 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů) 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

12. 38702 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13. 38130 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

14. 38957 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 

smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

15. 38656 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu k pozemkům v 

k.ú. Ďáblice 

 

radní Chabr   

16. 39005 k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks 

sloupů veřejného osvětlení, kabelového 

vedení a zapínacího bodu v k. ú. Letňany 

z vlastnictví společnosti Letňany Sever 

s.r.o.  do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

17. 38412 k návrhu na bezúplatné nabytí 33 ks 

sloupů veřejného osvětlení vč. 

kabelového vedení v k. ú. Košíře z 

vlastnictví právnických a fyzických osob 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

18. 37662 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 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč) 

 

radní Chabr   

19. 37980 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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a 

v k.ú. Malešice) 

 

radní Chabr   

20. 38716 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 6 (pozemky veřejné zeleně v 

k.ú. Veleslavín) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 38763 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 - Zličín 

(pozemky v k.ú. Zličín) 

 

radní Chabr   

22. 38791 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, svěření správy věci z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha - Zbraslav (pozemek v k.ú. 

Zbraslav) 

 

radní Chabr   

23. 38488 k návrhu na poskytnutí náhrady podle 

zák.č. 229/1991 Sb. 

 

radní Chabr   

24. 39063 

 

 

k návrhu na personální změnu v Komisi 

Rady hl.m. Prahy pro protidrogovou 

politiku 

 

radní Johnová   

25. 38897 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové individuální dotace s 

příjemcem dotace Dívčí katolická střední 

škola 

 

radní Šimral   

26. 38874 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace - víceletého grantu č. 

DOT/64/01/005686/2017 s příjemcem 

dotace BLK Slavia Praha, z.s. 

 

radní Šimral   

27. 38991 

 

 

 

k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 

k přijetí nadačního příspěvku Nadace 

ČEZ do vlastnictví příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Dům dětí a 

mládeže hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

28. 38829 k návrhu odprodeje přebytečného 

movitého majetku svěřeného Pražské 

informační službě, příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou 

 

radní Třeštíková   

29. 39012 k návrhu na schválení podání žádosti o 

poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra z 

programu Projekty obcí na podporu 

integrace cizinců na lokální úrovni v roce 

2021 

 

radní Třeštíková   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

30. 38959 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

31. 39014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

32. 38921 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

zvláštního určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

33. 38653 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

34. 38810 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 

dohodám o vzájemné výměně bytů členů 

Bytového družstva Kulatý Chodovec 

 

radní Zábranský   

35. 38722 k návrhu na pronájem služebního bytu a 

na pronájem jiného služebního bytu hl.m. 

Prahy 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

39084 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. ke dni 

31.12.2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


