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 P R O G R A M  
31. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 9. 2022 

 
od 8.30 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 5. 9. 2022 

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

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  

2.  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 
 

- přerušen 12.9.22 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.40 Ing. Kubešová 

3.  44335 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 

osobních vozidel zajišťující obnovu 

vozového parku Městské policie hl. m. 

Prahy v letech 2022 - 2023" 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.45 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

4.  44338 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 

minibusů zajišťující obnovu vozového 

parku Městské policie hl. m. Prahy v 

letech 2022 - 2023" 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.50 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

5.  44341 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 

užitkových vozidel zajišťující obnovu 

vozového parku Městské policie hl. m. 

Prahy v letech 2022 - 2023" 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.55 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

6.  44409 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

poskytování provozních a servisních 

služeb Městského kamerového systému 

hlavního města Prahy 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.00 Mgr. Károly 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  45621 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

zrušení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku "Dodávka 500 ks notebooků" a 

ke schválení záměru odboru 

informatických činností MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Dodávka 500 

ks notebooků" 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.05 Mgr. Károly 

8.  45487 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Elektronický nástroj pro zadávání a 

evidenci veřejných zakázek" 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.10 Mgr. Károly 

9.  43120 

 

 

ke schválení návrhu Urbanistické studie s 

prvky regulačního plánu Nákladové 

nádraží Žižkov 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

10.  45525 k přípravě architektonické soutěže na 

základní školu Nákladové nádraží Žižkov 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.20 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

11.  45522 

 

 

 

k přípravě architektonicko-krajinářské 

soutěže na veřejná prostranství a lineární 

park na území Nákladového nádraží 

Žižkov 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.25 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

12.  45449 

 

 

 

ke schválení návrhu Urbanisticko-

dopravní studie Jarovské třídy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.30 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

13.  45267 ke schválení Koncepční studie 

revitalizace terminálu Černý Most 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.35 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

14.  44068 

 

 

k návrhu průběžné tvorby Modelů rozvoje 

městských čtvrtí 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.40 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  45511 

 

 

 

ke konceptu Územní studie Památkové 

rezervace v hl. m. Praze 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.45 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

16.  45625 

 

 

 

ke schválení koncepčního dokumentu 

Podchody ve správě TSK - analýza a plán 

rozvoje 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

9.50 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

17.  45747 

 

 

 

k návrhu na uplatnění práva osoby 

zúčastněné na řízení o žalobě proti 

rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje ve věci 

umístění stavby „Silniční okruh kolem 

Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice 

D1“ 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

9.55 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

18.  44346 

 

 

 

k návrhu na zavedení investiční akce 

Revitalizace Karlova nám. - Management 

plán, do centrálního číselníku akcí v roce 

2023 a na úpravu celkových nákladů  

investiční akce Koncepce Rohan, Libeň. 

ostr., studie Parku Maniny  příspěvkové 

organizace Institut plánování a rozvoje  

hl. m. Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.00 Ing. arch. Foglar 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

19.  45627 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Vltavská filharmonie / Vltava 

Philharmonic Hall", úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 a 

zavedení nové investiční akce do 

centrálního číselníku akcí vč. stanovení 

celkových nákladů investiční akce 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.05 Ing. Rak 

20.  45694 

 

 

 

 

k dalšímu postupu ohledně studie 

proveditelnosti páté trasy pražského metra 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.10 Ing. Šíma 

21.  45430 

 

 

 

k Dohodě o spolupráci při rozvoji území 

Nového centra Hostivař 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  45590 ke schválení Akčního plánu Programu 

zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 

2020+), druhé části - podpůrná opatření 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.20 RNDr. Kyjovský 

23.  45670 

 

 

k záměru Pořízení nových tramvají v 

souvislosti s výstavbou nových 

tramvajových tratí 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Witowski, 

gen. řed. DP 

HMP, a.s. 

24.  45624 

 

 

k návrhu na schválení Architektonicko-

technické koordinace projektu 

rekonstrukce Hlávkova mostu 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 

25.  45250 

 

 

k záměru parkovacího domu P+R 

Metropole Zličín a uzavření Head of 

Terms se společností CGI Metropole, 

s.r.o. 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 

26.  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 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma 

27.  45347 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce 

"Rekonstrukce ul. Komořanská" a 

Smlouvy o předání práv a povinností 

stavebníka 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

28.  45634 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č.4328 Rajská zahrada - 

přemostění" 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. Kalina, MBA 

29.  45587 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Revitalizace objektu č.4 - Burza, 

Pražská tržnice v Holešovicích - 1. část" 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

10.55 Ing. Rak 

30.  41613 k prominutí dluhu na nájmu, službách a 

bezdůvodném obohacení plynoucích z 

nájemní smlouvy č. 

NAN/83/01/019748/2015 a č. 

NAN/83/01/023878/2016 

 

 

radní Chabr 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.00 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

31.  45393 

 

 

 

 

ke schválení uzavření Memoranda o 

spolupráci s Městskou částí Praha 5 a 

Rugby Clubem Tatra Smíchov, z.s. při 

revitalizaci sportovního areálu Rugby 

Clubu Tatra Smíchov a o schválení 

smlouvy o převodu projektové 

dokumentace a postoupení práv a 

povinností 

 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

32.  45432 k oznámení záměru městské části Praha 

18 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 18, spoluvlastnického 

podílu bytových jednotek ve čtyřech 

bytových domech v k.ú. Letňany, 

předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 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 
 

- přerušen 5.9.22 
 

radní Chabr 

 

11.10 Mgr. Dytrychová 

33.  44993 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 41799 Domov seniorů Dolní 

Počernice; projektant" 
 

- stažen 12.9.22 
 

radní Johnová 11.15 Ing. Kalina, MBA 

34.  45584 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace subjektu Poradna při 

finanční tísni o.p.s. a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2022 

 

 

radní Johnová 11.20 Ing. Mezková, 

MPA 

35.  45662 

 

 

k průběžné realizaci nových kapacit 

vysokointenzivních služeb sociální péče 

na území HMP, zejména pro osoby s 

PAS+ 

 

 

radní Johnová 11.25 Ing. Mezková, 

MPA 

36.  45663 

 

 

 

k modernizaci péče o ohrožené děti se 

zdravotním znevýhodněním umístěné do 

pobytové sociální služby domovy pro 

osoby se zdravotním postižením 

zřizované hl. m. Prahou 

 

 

radní Johnová 11.30 Ing. Mezková, 

MPA 

37.  45647 k plánované realizaci nových kapacit 

odlehčovacích sociálních služeb v 

pobytové formě pro děti a pro dospělé na 

území HMP v letech 2022-2024 

 

 

radní Johnová 11.35 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

38.  45653 k návrhu Memoranda o spolupráci v 

oblasti řešení problematiky HIV/AIDS na 

území hlavního města Prahy mezi hl. m. 

Prahou a organizací Česká společnost 

AIDS pomoc, z.s. 

 

 

radní Johnová 11.40 Ing. Havelková 

39.  45294 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "ZŠ Ružinovská, P4 - 

rekonstrukce hlavní budovy" 

 

 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

40.  45729 

 

 

k návrhu na uzavření Memorand o 

spolupráci mezi hl.m. Prahou a 

městskými částmi hl.m. Prahy při 

zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit 

v oblasti základního vzdělávání 

 

 

radní Šimral 11.50 Mgr. Němcová 

41.  45534 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 

účelové investiční dotace Městské části 

Praha 2 v roce 2022 

 

 

radní Třeštíková 11.55 

 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

42.  45451 

 

 

 

k záměru publikovat data o hospodaření 

PO zřízených HMP až na úroveň faktur 
 

 

radní Zábranský 12.00 Ing. Rott 

43.  45354 

 

 

k dílčím opatřením v rámci Koncepce 

pražských břehů 

 

 

radní Zábranský 12.05  

44.   Podání  12.10  

45.   Operativní rozhodování Rady HMP    

46.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45331 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.  45715 k zahraniční pracovní cestě ředitele 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  45271 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace Institut plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

4.  45316 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva a 

zvýšení neinvestičního příspěvku, 

příspěvkové organizace Institut plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2022 pro 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 

území (VVURÚ) pro Metropolitní plán 

Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území AZUR 5 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

5.  45160 k návrhu OCP MHMP na navýšení 

neinvestičního příspěvku p.o. Botanická 

zahrada hl. m. Prahy v souvislosti s 

mimořádnými výdaji spojenými s 

humanitární pomocí Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Plamínková 

  

6.  45549 k pověření organizace ROPID uzavírat 

podlicenční smlouvy pro realizaci 

Jednotného informačního systému hl. m. 

Prahy jménem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  45462 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  45607 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí na 

výkon činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9.  45628 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí na výdaje spojené 

se společnými volbami do 1/3 Senátu 

PČR a Zastupitelstev HMP a MČ v roce 

2022 a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10.  45630 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  45665 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 2 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  45181 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na 

bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 

3725/4, 3725/13, 3725/17, 4254/10, 

4344/6, 4344/7, 4536/22, 4538/50, 

4538/58, 4544/5, 4549/2, 4550/7, 4550/8, 

4550/10, 4550/13, 4550/14, 4550/15, 

4551/10, 4551/15, 4553/2, 4553/3, 

4233/3, 4501/14, 4501/17, 3725/22, 

3725/23, 4229/12, 4274/2, 4276/11, 

4542/4, 4553/5, 4553/7, 4553/10, 

4553/11, 4559/1, 4559/2, vše v k.ú. Horní 

Počernice, obec Praha, s omezujícími 

podmínkami na dobu 10 let, z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, PSČ   

140 00, do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

13.  45280 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 

odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 3 (stavba tribuny a stavba 

veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14.  45420 k návrhu na zrušení věcného břemene 

převzatého z pozemkové knihy, 

zatěžujícího pozemky v k.ú. Dejvice ve 

vlastnictví fyzické osoby 
 

radní Chabr   

15.  45164 k návrhu na uzavření dohody o ukončení 

Smlouvy o zajištění služeb při zavedení 

systému hodnocení vzdělávacích 

příležitostí č. DIL/53/03/001854/2020 
 

radní Šimral   

16.  45421 k návrhu na přijetí dědictví do vlastnictví 

hl. m. Prahy 
 

radní Šimral   

17.  45563 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

18.  45555 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

příspěvkové organizace v působnosti 

KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

19.  45556 k návrhu na úpravu limitu odpisového 

plánu příspěvkové organizace v 

působnosti KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

20.  43503 k návrhu na podnájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

21.  45450 k návrhu na schválení pronájmu bytu ve 

vlastnictví hl.m. Prahy organizaci BONA, 

o.p.s. 
 

radní Zábranský   

22.  45454 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

23.  45631 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

24.  45649 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45597 k vypořádání rozpočtu mzdových výdajů Městské policie hl. m. Prahy v roce 2022 primátor hl.m. 

Prahy 

 

45617 ŽKV smluvní zajištění náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

 


