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 P R O G R A M  
32. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 9. 2022 

 
od 8.30 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 12. 9. 2022 

- zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 19. 9. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  

2.  45461 k návrhu na jmenování nového člena 

správní rady KAMPUSU HYBERNSKÁ, 

z.ú. 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.40 Ing. Rak 

3.  44559 k návrhu na nevyhovění žádosti o 

poskytnutí finančních prostředků formou 

individuální jednorázové účelové 

neinvestiční dotace organizaci Prevence 

dětem z.s. 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Šimral 

8.45 Ing. Mezková, 

MPA 

4.  45465 k projektovému záměru „Podpora Pražanů 

v bytové nouzi" financovanému z OP 

Zaměstnanost plus (OPZ+) 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský 

 

8.50 Ing. Andrle 

5.  44409 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

poskytování provozních a servisních 

služeb Městského kamerového systému 

hlavního města Prahy 

 

- stažen 19.9.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.55 Mgr. Károly 

6.  45744 

 

 

k záměru odboru PRM MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Komplexní 

zajištění expozice hl. m. Prahy na Smart 

City Expo World Congress 2022" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.00 Ing. Hoskovec 

7.  45438 

 

 

 

k uzavření „Rámcové smlouvy na 

zajištění Pražského inovačního maratonu 

#NAKOPNIPRAHU a zajištění následné 

podpory vítězných týmů“ a k úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.05 Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  45384 k vypracování Koncepce revitalizace 

veřejného prostoru Kampusu Dejvice a 

zahájení projektových prací směřujících 

k její realizaci 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.10 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  45626 

 

 

 

k uzavření smlouvy se spol. Pražské 

služby, a.s. o poskytování služby - 

provozování sběrného dvora na území 

městské části Praha - Vinoř v rámci 

vertikální spolupráce v souladu s 

ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb, 

o zadávání veřejných zakázek 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

9.15 RNDr. Kyjovský 

JUDr. Roman, 

předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 

10.  45526 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Odvodnění Nebozízku a oprava 

havarijního stavu štoly č. X" a k úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2022 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

9.20 RNDr. Kyjovský 

11.  45147 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro 

volně žijící živočichy; zhotovitel stavby“ 

a k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce č. 45109 Záchranná 

stanice pro volně žijící živočichy 
 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

9.25 Ing. Kalina, MBA 

12.  45052 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

46324 Ekodukt Barrandov; projektové 

práce" 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

9.30 Ing. Kalina, MBA 

13.  45741 

 

VH 

 

k určení auditora společnosti Technická 

správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. za 

rok 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

TSK HMP, a.s. 

dozorčí rada TSK 

HMP, a.s. 

 

14.  44527 k návrhu na postup při udělování souhlasu 

vlastníka v řízeních týkajících se staveb 

pro reklamu, reklamních zařízení a 

zařízení pro reklamu na pozemcích ve 

správě Magistrátu hl. m. Prahy 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.40 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  45334 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce 

"Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. 

Pekárenská" a Smlouvy o předání práv a 

povinností stavebníka a návrhu na 

zavedení nové investiční akce 

 

- stažen 19.9.22 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.45 Ing. Šíma 

16.  45347 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce 

"Rekonstrukce ul. Komořanská" a 

Smlouvy o předání práv a povinností 

stavebníka a návrhu na zavedení nové 

investiční akce 

 

- stažen 19.9.22 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.50 Ing. Šíma 

17.  45369 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy se 

společností TRADE CENTRE PRAHA 

a.s. na zajištění správy objektu zámek 

Veleslavín a o výkonu dalších činností 
 
 

 

radní Chabr 9.55 Ing. Rak 

18.  45570 

 

 

 

k záměru na zajištění správy a 

obchodního využití  Aquacentra Šutka a 

Plaveckého a sportovního areálu 

Hloubětín prostřednictvím společnosti 

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

 
 

radní Chabr 10.00 Ing. Rak 

19.  45796 

 

 

k návrhu na schválení uzavření smluv o 

smlouvách budoucích o zřízení 

služebnosti a následných smluv o zřízení 

služebnosti se společností Pražská 

energetika, a.s. 
 

 

 

radní Chabr 10.05 Mgr. Dytrychová 

20.  45411 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

aktivit městských částí hl. m. Prahy v 

oblasti pomoci lidem bez domova na 

lokální úrovni pro rok 2023 
 

 
 

radní Johnová 10.10 Ing. Mezková, 

MPA 

21.  45104 

 

 

 

k řešení nedostupnosti služeb sociální 

péče pro Pražany se zdravotním 

postižením na území hlavního města a 

modernizaci péče pro Pražany, kteří byli 

umísťováni do zařízení mimo území HMP 
 

 

 

radní Johnová 10.15 Ing. Mezková, 

MPA 

22.  45368 

 

 

k návrhu Metodiky posuzování staveb pro 

rezidenční seniorské sociální služby 
 

 
 

radní Johnová 10.20 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23.  45718 

 

 

 

k návrhu Memoranda mezi hlavním 

městem Prahou, městskou částí Praha 6 a 

Divadlem Spejbla a Hurvínka, 

příspěvkovou organizací hlavního města 

Prahy 
 

 
 

radní Třeštíková 10.25 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

D. Kirschnerová, 

ředitelka Divadla 

Spejbla a 

Hurvínka 

 

24.  45758 

 

 

 

k návrhu Memoranda ke zřízení pobočky 

Městské knihovny v Praze na území 

městské části Praha 8 mezi hlavním 

městem Prahou a městskou částí Praha 8 
 
 

 

radní Třeštíková 10.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

25.  45390 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

cestovního ruchu pro rok 2023 
 
 

 

radní Třeštíková 10.35 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

26.  45583 

 

 

k návrhu na neposkytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury 
 

 

 

radní Třeštíková 10.40 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

27.  45604 

 

 

 

k návrhu na uzavření Memoranda o 

spolupráci na systematickém řešení 

bezdomovectví osob po výkonu trestu v 

hlavním městě Praze mezi hl. městem 

Prahou a organizací RUBIKON Centrum, 

z.ú. 
 
 

 

radní Zábranský 
 

radní Johnová 

10.45 Ing. Tunkl 

28.  45605 

 

 

k návrhu na uzavření Memoranda o 

spolupráci na řešení problematiky péče o 

duševní zdraví v hlavním městě Praze 

mezi hl.m. Prahou a organizací Baobab 

z.s. 
 

 
 

radní Zábranský 
 

radní Johnová 

10.50 Ing. Tunkl 

29.  45606 

 

 

k návrhu na uzavření Memoranda o 

spolupráci na řešení problematiky péče o 

duševní zdraví v hlavním městě Praze 

mezi hl.m. Prahou a organizací BONA, 

o.p.s. 
 

 

 

radní Zábranský 
 

radní Johnová 

10.55 Ing. Tunkl 

30.  44872 k návrhu na odstoupení od Smlouvy o 

dílo č. DIL/01/03/000777/2010 ze dne 25. 

02. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

29. 07. 2016 
 

 
 

ředitel MHMP 11.00 Ing. Stránský 

31.  45713 ke schválení Smlouvy o spolupráci při 

prošetření ekonomické výhodnosti 

vybraných zakázek 
 
 

 

ředitel MHMP 11.05 JUDr. Havel, 

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

32.  45755 

 

 

k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou za 1. 

pololetí 2022 
 

 

 

ředitel MHMP 11.10 Ing. Paneš, Ph.D. 

 

33.   Podání  11.15  

34.   Operativní rozhodování Rady HMP    

35.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45775 k zahraniční pracovní cestě člena 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  41682 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

rekonstrukci střechy a nové využití 

podkroví domu Srbova 360/1, na 

pozemku parc. č. 2389 v k. ú. Libeň, 

Praha 8 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

3.  42914 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení trvání dočasné stavby 

prodejního stánku umístěného na 

pozemku parc. č. 2960/2 v k.ú. Nusle, 

Praha 4, a to do 30.04.2023 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

4.  44931 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na 

část pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP s 

Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 

akciovou společností, IČO: 00005886 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

5.  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   

6.  44437 k návrhu na úplatný převod 

plynárenského zařízení do vlastnictví 

společnosti Pražská plynárenská 

Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská 

plynárenská, a.s. 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

7.  44714 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Praha a společností 

POHL + GEOSAN – Klánovice, v rámci 

stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 

Komunikace III, část 1 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

8.  45022 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura v roce 2022 a 

kapitole 09 - Vnitřní správa a na úpravu 

celkových nákladů investiční akce 

0007528 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

9.  45655 

 

 

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v kapitole 

02 - Městská infrastruktura v roce 2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

10.  44747 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

11.  45608 ke spolupráci na rozšíření společné stezky 

pro chodce a cyklisty v k. ú. Radotín 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

12.  45689 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva práce 

a sociálních věcí v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  45732 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí určené příspěvkovým 

organizacím krajů a obcí, obcím a 

městským částem hlavního města Prahy 

na úhradu nákladů sociálních služeb 

souvisejících s pomocí osobám z území 

Ukrajiny a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  45734 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na podporu 

expozičních a výstavních projektů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15.  45194 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m.Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  45762 k zajištění a provedení inventarizace 

majetku a závazků hl.m. Prahy k 

31.12.2022 

 

radní Chabr   

17.  41992 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a 

části pozemků parc. č. 43/1, parc. č. 350 a 

parc. č. 353 vše v k. ú. Radlice, obec 

Praha, z vlastnictví společnosti Radlice 

Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

18.  45228 k revokaci usnesení Rady HMP č.2417 ze 

dne 4.10.2021 k návrhu na majetkoprávní 

řešení - část pozemku parc. č. 4104/1 v 

k.ú. Strašnice, obec Praha 

 

radní Chabr   

19.  45533 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbám bez 

čp./če., umístěných na pozemcích ve 

vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Břevnov, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

20.  44981 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) 

 

radní Chabr   

21.  45417 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 - Troja 

(vodohospodářský majetek v k.ú. Troja) 

 

radní Chabr   

22.  43374 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Integrované centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Horní Poustevna 

 

radní Johnová   

23.  45548 

 

 

k návrhu na schválení a podpis Smlouvy o 

spolupráci při výrobě televizního pořadu s 

Českou televizí 

 

radní Johnová   

24.  45460 

 

 

 

k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k 

Memorandu o spolupráci při realizaci 

systémového projektu z ESF "Koordinace 

opatření na podporu sladění pracovního a 

rodinného života na úrovni krajů" 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25.  44554 

 

 

o návrhu na schválení a podpis darovací 

smlouvy s nadací J&T 

radní Johnová   

26.  44453 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a změny ve jmenování členů konkursní 

komise pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola na Proseku 

 

radní Šimral   

27.  45612 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Arcibiskupské gymnázium, se sídlem 

Korunní 586/2, Praha 2, IČO: 44846738, 

v rejstříku škol a školských zařízení, a 

dále ke změně zápisu právnické osoby 

Trojské gymnázium s.r.o., se sídlem 

Trojská 211/110, Praha 7, IČO: 

25142101, v rejstříku škol a školských 

zařízení, s účinností v nejbližším možném 

termínu (v žádosti chybně uvedeném jako 

1. 9. 2022) 

 

radní Šimral   

28.  45657 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Smíchovská střední 

průmyslová škola a gymnázium, se sídlem 

Preslova 72/25, Smíchov, Praha 5, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

29.  45664 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola dostihového 

sportu a jezdectví, se sídlem U Závodiště 

325/1, Praha 5, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

30.  45673 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední odborná škola - 

Centrum odborné přípravy a Gymnázium 

v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

31.  45690 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Konzervatoř a Vyšší odborná 

škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4, 

Roškotova 1692/4, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

32.  45721 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola stavební 

a Střední průmyslová škola stavební, 

Praha 1, Dušní 17 v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

33.  45622 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotací MŠMT - Šablony II 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

34.  45577 

 

 

k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelům a ředitelkám příspěvkových 

organizací zřízených hlavním městem 

Prahou v působnosti odboru školství, 

mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

35.  45761 

 

 

k uzavření smlouvy o spolupráci mezi 

Akademií věd ČR a hlavním městem 

Prahou 

 

radní Šimral   

36.  44972 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu na 

dobu určitou v prostorách Kongresového 

centra Praha, a. s. za účelem realizace 

dílčího projektu HW Lab v rámci projektu 

Implementace krajského akčního plánu II 

- Inovace ve vzdělávání 

 

radní Šimral   

37.  45798 k revokaci usnesení Rady HMP č.2139 ze 

dne 29.8.2022 k návrhu na poskytnutí 

dotací z dotačního programu Asistenční 

vouchery hl. m. Prahy prostřednictvím 

projektu Prague Smart Accelerator 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ČR 

 

radní Šimral   

38.  45537 k návrhu na uzavření dodatků ke 

Smlouvám o podnájmu nebytových 

prostor souvisejících s provozováním 

Divadla v Dlouhé 

 

radní Třeštíková   

39.  45750 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a příspěvkové 

organizace v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

40.  45705 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  45704 k návrhu na pronájem služebního bytu 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

42.  45701 

 

 

ke změně počtu systemizovaných míst 

Magistrátu hlavního města Prahy a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2022 

 

ředitel MHMP   

43.  45383 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

27. 7. 2022 do 2. 8. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

44.  45507 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

17. 8. 2022 do 23. 8. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 
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Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45696 přehled akcí souvisejících s českým předsednictvím v Radě EU v roce 2022 primátor hl.m. 

Prahy 

 

44942 Informace k Taxativnímu seznamu plakátovacích ploch na území Pražské 

památkové rezervace a pražských památkových zón 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

45778 Informace o zasedání Rady světové památky v roce 2020 - 2022 náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

45735 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti za období duben až červen 2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

45722 

 

k upuštění od pořádání 20. reprezentačního plesu hl. m. Prahy a Obecního domu na 

podzim 2022 

 

radní Třeštíková 

 


