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 P R O G R A M  
30. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 9. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 29. 8. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45152 

 

 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Poskytování služeb podpory aplikačního 

a technologického vybavení 

zrekonstruovaného Operačního střediska 

krizového štábu hl. města Prahy na dobu  

4 let“ a k úpravě rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 09 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  42895 

 

 

 

ke schválení dokumentu „Realizace 

dobíjecí infrastruktury na území hl. m. 

Prahy - porovnání variant koncese a joint 

venture“ včetně rozhodnutí o výběru 

jedné varianty, dílčího příkazu a smlouvy 

o dílo a úpravy rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v roce 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Kubešová 

4.  45678 

 

 

k projektovému záměru "Petřiny - 

kulturní centrum městské knihovny v 

Praze" financovanému z Národního plánu 

obnovy 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
 

radní Třeštíková 

10.20 Ing. Andrle 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

5.  45315 ke Standardům kvality PID - Tramvaje 

PID 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

 

6.  45455 k záměru dalšího rozvoje služeb v rámci 

Benefitního programu, doplňujících 

služeb v dopravní oblasti koncepce 

Mobility as a service (MaaS) 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

 

7.  44946 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Vytěžování dopravních dat na 

základě vstupu do Centrálního registru 

vozidel a dalších databází“ 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  44564 k návrhu na vyloučení účastníka a 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 8559 Komunikační propojení Evropská 

- Svatovítská; projektová a inženýrská 

činnost“ 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.40 Ing. Kalina, MBA 

9.  45629 

 

 

k návrhu finančních vztahů k městským 

částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2023 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

10.  45652 

 

 

ke schválení uzavření Memoranda o 

spolupráci s názvem "MEMORANDUM 

KAMPUS STRAHOV" 
 

 

 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11.  44993 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 41799 Domov seniorů Dolní 

Počernice; projektant" 
 

 
 

radní Johnová 10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  44995 k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti 

rodinné politiky pro rok 2023 
 
 

 

radní Johnová 11.00 Ing. Mezková, 

MPA 

13.  45235 k návrhu Záměru komunikační strategie a 

realizace permanentní kampaně na nábor 

zájemců o náhradní rodinnou péči 

hlavního města Prahy a akční plán 

realizace záměru do dne 31. 12. 2022 
 

 
 

radní Johnová 11.05 Ing. Mezková, 

MPA 

14.  45381 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Program podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2023 - Doplňková síť 
 

 

 

radní Johnová 11.10 Ing. Mezková, 

MPA 

15.  45145 

 

 

k návrhu vyhlášení Programu podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2023 
 

 
 

radní Johnová 11.15 Ing. Mezková, 

MPA 

16.  44950 

 

 

k návrhu na změnu v obsazení dozorčí 

rady a správní rady Pražského inovačního 

institutu, z. ú. 
 
 

 

radní Šimral 11.20 Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17.  45599 

 

 

k návrhu na jmenování ředitele odboru 

územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 

 

ředitel MHMP 11.25 Ing. Dederová 

Ing. arch. Foglar 

18.  45058 

 

 

 

k záměru odboru VEZ na realizaci 

centralizované nadlimitní veřejné zakázky 

na služby s názvem "Pojištění majetku a 

odpovědnosti a pojištění motorových 

vozidel pro příspěvkové organizace v 

působnosti odboru SML MHMP“ 
 
 

 

ředitel MHMP 11.30 Mgr. Dufková 

Mgr. Němcová 

19.  45320 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění outsourcingu reprografických 

služeb" 
 

 

ředitel MHMP 11.35 Ing. Stránský 

20.   Podání  11.40  

21.   Operativní rozhodování Rady HMP    

22.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45333 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45278 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

DOH/21/08/007506/2022 s D-Plus 

projektová a inženýrská a.s. IČO: 

26760312 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

3.  45340 k návrhu na nesouhlas s žádostí o 

uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou podnikající na části pozemků ve 

vlastnictví HMP, svěřených do správy 

OCP MHMP 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4.  44442 k návrhu na uzavření smlouvy o předání 

práv a povinností stavebníka ze strany 

Městské části Praha 6 na Hlavní město 

Prahu k zajištění realizace stavební 

opravy komunikace Na Hutích 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

5.  45049 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k 

pozemku   parc. č. 550/1 v katastrálním 

území Třeboradice za účelem budoucího 

zřízení věcného břemene komunikace a 

zpevněné plochy umístěných v rámci 

stavby "Schoellerova - Za Tratí, Praha 9, 

č. akce 2970381" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  45101 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl.m. Prahy z důvodu zajištění 

elektronické bezpečnosti budovy 

Krajského vojenského velitelství Praha 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  45124 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. 

Prahy akce "Rekonstrukce společných 

prostor ROPID" v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  45508 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha 13 a 

její vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  45489 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu 

rozvoj a obnova materiálně-technické 

základny sociálních služeb určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha – Březiněves 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10.  45540 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  45541 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj v 

souvislosti s financováním projektů z 

IROP  - Integrovaný regionální OP - 

program č. 117030 určený pro MČ HMP 

a poskytnutí účelových investičních a 

neinvestičních dotací MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  45558 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 

  

13.  45559 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury na ISO II/D 

preventivní ochrana před nepříznivými 

vlivy prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  45571 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  45572 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Národní sportovní agentury v souvislosti s 

financováním projektu z Regionální 

sportovní infrastruktury - program č. 

162D52 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  45574 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 

programu Podpora zajištění vybraných 

investičních podpůrných opatření při 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami - 

program č. 13335 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 8 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17.  45592 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí ČR na úhradu 

výdajů vynaložených na zajištění různých 

typů nouzového ubytování v souvislosti s 

migrační vlnou velkého rozsahu 

vyvolanou válečným konfliktem na 

Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18.  43193 k návrhu na schválení výpovědi 

nájemních smluv 

 

radní Chabr   

19.  45112 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

20.  45209 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací mezi společností YIT 

KOTI Libeň s.r.o. a hl. m. Prahou 

 

radní Chabr   

21.  45245 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

22.  45220 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 221/230 v k.ú. Černý Most z 

vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 

podílových spoluvlastníků společných 

částí budovy č.p. 883, v k.ú. Černý Most, 

kteří jsou zapsáni na LV č. 91 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

23.  45322 k návrhu úplatného převodu části 

pozemku parc. č. 763/1 k.ú. Kyje 

 

radní Chabr   

24.  45348 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2628/30 o výměře 20 m2, parc. č. 

2628/31 o výměře 20 m2, parc. č. 2628/32 

o výměře 19 m2, parc. č. 2628/33 o 

výměře 19 m2, parc. č. 2628/34 o výměře 

20 m2, parc. č. 2628/35 o výměře 19 m2, 

parc. č. 2628/36 o výměře 19 m2 a parc. 

č. 2628/37 o výměře 19 m2, vše v k.ú. 

Michle 

 

radní Chabr   

25.  45091 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 svěřené věci z vlastnictví 

hlavního města Prahy městské části Praha 

6 (pozemky v k.ú. Liboc a Vokovice) 

 

radní Chabr   
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26.  45303 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 a 

odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 22 (pozemek v k.ú. Hájek u 

Uhříněvsi a pozemky v k.ú. Uhříněves) 

 

radní Chabr   

27.  45677 

 

 

k návrhu na schválení členů pracovního 

týmu Memoranda o porozumění a 

vzájemné spolupráci uzavřeného mezi 

společnostmi Pražská energetika, a.s., 

ŠKODA AUTO, a.s. a hl.m. Prahou 

 

radní Chabr   

28.  45184 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Palata - domov 

pro zrakově postižené 

 

radní Johnová   

29.  45437 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba hlavního 

města Prahy a na úpravu rozpočtu hl.m. 

Prahy v kap. 05 na rok 2022 - náklady 

spojené s výjezdy za ukrajinskými 

pacienty 

 

radní Johnová   

30.  44535 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hl. m. Prahou a společností 

Pragomedika s.r.o. 

 

radní Johnová   

31.  45595 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0582 v roce 2022 

 

radní Johnová   

32.  45345 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

33.  45503 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků na 3. čtvrtletí pro soukromé 

školství na území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

34.  45514 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

35.  45520 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 1. Scio 

Střední škola, s.r.o., se sídlem Praha 3, 

Prokopova 100/16, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   
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36.  45474 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě 

 

radní Zábranský   

37.  45579 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 

dohodě o vzájemné výměně bytů 

 

radní Zábranský   

38.  45651 k návrhu na rozpracování usnesení 39. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne  

8. 9. 2022 

 

ředitel MHMP   

39.  45305 

 

 

k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45644 Informace Radě HMP o aktuálním stavu řízení o výjimkách ze stavebních uzávěr   

v souvislosti se schválením nového stavebního zákona 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

45640 

 

Informace o průběhu realizace veřejné zakázky  "Stavba č. 42821 Dvorecký most; 

stavební práce" po jejím ukončení 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

45641 

 

Informace o průběhu realizace veřejné zakázky  "Stavba č. 42821 Dvorecký most; 

technický dozor investora" po jejím ukončení 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

 


