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 P R O G R A M  
2. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 1. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 

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

                           - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 11. 1. 2021 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38437 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Rámcová dohoda personálně-

organizačního zajištění řízení projektů 

plynoucích z požadavků sekce 

digitalizace MHMP" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Krch 

3. 38631 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění podpory aplikačního 

programového vybavení WEBGIS" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Krch 

4. 38483 

 

 

 

k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 

projektu „eHealth - metropolitní systém 

tísňové a zdravotní péče“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl. m. 

Prahy  

 

10.20 Ing. Krch 

M. Fišer, MBA,  

předs. předst.  

OICT, a.s.  

5. 38661 k návrhu na uzavření Memoranda o 

spolupráci krajů při zajištění dopravní 

obslužnosti 

primátor hl. m. 

Prahy  
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

 

10.25 Ing. Krch 

M. Fišer, MBA,  

předs. předst.  

OICT, a.s. 

 

6. 38755 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Obnova technické podpory 

výrobce pro technologii F5 “ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Mgr. Károly 

7. 37718 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou a KH servis 

a.s. 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 38747 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Dodávky balistických vest pro skryté 

nošení pro potřeby Městské policie hl. m. 

Prahy na 4 roky" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP 

9. 37714 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0196 

TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace 

III, část 2 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Freimann 

10. 38657 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku Stavba č. 

0106 TV Šeberov, etapa 0022 K 

Hrnčířům; stavební práce 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.50 Ing. Freimann  

11. 39125 

 

 

 

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 (nová 

odpadová legislativa) 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.55 RNDr. Kyjovský 

12. 38841 k účasti v mezinárodním projektu pro 

podporu cirkulární ekonomiky 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.00 RNDr. Kyjovský 

13. 39157 

 

 

 

k zapojení hlavního města Prahy do 

mezinárodního projektu SCORE 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

11.05  

14. 38845 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 

žádosti o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.10 Ing. Šíma 

15. 38927 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 

žádosti o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.15 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 39150 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku "Stavba č. 45029 Rek. a dost. 

Průmyslového paláce; zhotovitel" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

11.20 Ing. Freimann  

17. 37393 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavební úpravy BD, Rektorská 579, 

Praha 10" 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.25 Ing. Rak 

zástupce  

INCONEX, a.s. 

18. 39118 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí grantů formou 

dotace hlavního města Prahy pro rok 2021 

v oblasti sociálních služeb na základě 

"Programu podpory registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných 

občanům hlavního města Prahy pro rok 

2021" 

 

 

 

radní Johnová 

  

11.30 PhDr. Klinecký  

19. 38908 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Gymnázium 

Špitálská, P9 - rekonstrukce oken" 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.35 Mgr. Němcová 

20. 38856 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky 

"Gym.K.Sladkovského, P3 - rekonstrukce 

oken" 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21. 39069 k návrhu Koncepce politiky hl.m. Prahy 

ve vztahu k národnostním menšinám 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.45 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

22. 38996 k návrhu na prominutí  nájemného  

subjektu KULTURNÍ SYSTÉM VIA 

PRAGA spol.s r.o., se sídlem Žatecká 

98/1, Staré Město, 110 01 Praha 1,  IČO: 

452 42 313, za užívání prostor divadélka 

"Říše loutek", ukončení Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor č. A/01/3/02 ze dne 

01. 03. 1993, ve znění příslušných 

dodatků dohodou ke dni 31 .01. 2021 a k 

revokaci  Usnesení Rady HMP č. 1589 ze 

dne 03. 08. 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.50 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Ing. Pekárková 

PhDr. Jan  

Dvořák, VIA  

PRAGA, s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 36200 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Rekonstrukce objektu bývalého 

hotelu Opatov - zhotovitel stavby "Dům 

pro nový začátek" "a úprava celkových 

nákladů akce č. 44071 - Dům Opatov 

 

 

 

radní Zábranský 

 

11.55 Ing. Rak  

24. 38998 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Dodávka 

kancelářských potřeb pro MHMP“ 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 12.00 Ing. Pekárková 

25.  Podání  12.05  

26.  Operativní rozhodování Rady HMP    

27. 39186 k návrhu programu jednání 23. zasedání 

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

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 66 ze 

dne 11. 1. 2021 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39060 k revokaci usnesení Rady HMP č.2925 ze 

dne 13.11.2018 k vyhlášení 44. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 2 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 38638 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve 

vlastnictví HMP, svěřeného do správy 

OCP MHMP, s Městskou částí Praha - 

Vinoř, na dobu určitou 
 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3. 39086 k návrhu na schválení plánů realizace 

investičních akcí a správy komunikací 

zajišťovaných Technickou správou 

komunikací a.s. v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

4. 38582 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

5. 39033 k návrhu rozhodnout o žádosti nájemce, 

Veslařského klubu Slavia Praha, IČO: 

61383236, o prominutí nájemného 

plynoucího z nájemních smluv 

uzavřených s hl.m. Prahou, jako 

pronajímatelem 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6. 39163 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2964 ze 

dne 21.12.2020 ‚‚k návrhu na schválení 

rámcové smlouvy k financování projektu 

Mobilní systém liniového řízení a 

provozních dopravních informací‘‘ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7. 39168 

 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2535 ze 

dne 23.11.2020 k Memorandu o 

spolupráci při přípravě stavby 

"Modernizace a novostavba trati Praha-

Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště 

Václava Havla (včetně)" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8. 39062 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 

životního prostředí o poskytnutí dotace z 

Operačního programu Životní prostředí na 

realizaci projektu "Akumulace dešťových 

vod" 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9. 38786 k návrhu na výpovědi nájemních smluv v 

areálu Pražské tržnice 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10. 38848 k návrhu na bezúplatné nabytí 1ks 

přeloženého sloupu veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení v k.ú. Dejvice z 

vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

11. 38594 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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

 

radní Chabr   

12. 38402 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 1 

(zastávkové označníky a přístřešek 

autobusové zastávky) 

 

radní Chabr   

13. 38964 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Gymnázium Jaroslava 

Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 

2475, v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

14. 38628 k návrhu na neposkytnutí individuální 

neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sportu spolku Start98 Kunratice, z.s. 

 

radní Šimral   

15. 38954 k návrhu na neposkytnutí individuální 

účelové dotace v oblasti kultury v roce 

2020 

 

radní Třeštíková   

16. 37196 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   

17. 39027 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

18. 39030 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

19. 38914 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

20. 39081 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy a na pronájem jiného 

služebního bytu hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   

21. 39052 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22. 38931 k návrhu změn v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nových žadatelů o pronájem 

bytu z této výstavby 

 

radní Zábranský   

23. 39035 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   

24. 39045 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 

hospodaření a dalších činností odboru 

kontrolních činností MHMP na rok 2021 

 

ředitel MHMP   

25. 39124 ke zrušení úkolů uložených v bodech 

III.1. a III.2. usnesení Rady HMP č.2741 

ze dne 7.12.2020 ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva HMP č. 22/11 ze dne 17. 

12. 2020 - revokace usnesení Rady HMP 

 

ředitel MHMP   

26. 39011 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

2.12.2020 do 8.12.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

39132 Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za 

období 10/2020 až 12/2020 

 

ředitel MHMP 

 

 
 


