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 P R O G R A M  
8. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 3. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 15. 2. 2021  

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 36277 k návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Danušce Němcové 

(Daně Němcové) 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 35639 k udělení stříbrné medaile hlavního města 

Prahy in memoriam Aleši Poděbradovi 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 JUDr. Novaková 

4. 39596 k návrhu na revokaci usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 2529 ze dne 23. 11. 2020 k 

pojmenování ulic a parku na území 

hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 JUDr. Novaková 

5. 39421 ke schválení projektů v rámci 55. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6. 39453 ke schválení projektů v rámci 57. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Andrle 

7. 39389 ke schválení aktualizace vybrané kapitoly 

Operačního manuálu OP Praha - pól růstu 

ČR a Popisu funkcí a postupů zavedených 

pro řídicí a certifikační orgán 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Ing. Andrle 

8. 39416 k návrhu na jmenování členů Rady 

Kampusu Hybernská 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 38990 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 

žádosti o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

a nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb. 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 

10. 39678 k návrhu na podání odvolání proti 

rozhodnutí Odboru památkové péče 

MHMP ke zpracované koncepční studii 

Mariánské náměstí 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

11. 39315 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Servis a instalace radiostanic, 

příslušenství a technologií Motorola pro 

potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 

roky" 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.55 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP 

12. 39288 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku 

parc. č. 2207 v k.ú. Dejvice obec Praha, 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.00 Ing. Freimann 

13. 39580 

 

 

 

k podání žádosti hl. m. Prahy o poskytnutí 

podpory v rámci 144. a 146. výzvy 

Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020, podporovaného z Fondu 

soudržnosti EU, prioritní osy 1, Čistota 

vody, SC 1.3 a prioritní osy 5. - 

Energetické úspory, investiční priority 1, 

SC 5.1 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

radní Šimral 

11.05  

14. 39242 k návrhu na stanovení valorizace 

nájemného v nájemních příp. pachtovních 

smlouvách na pronájem nebytových 

prostor, budov a pozemků v působnosti 

HOM MHMP 

 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15. 37393 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavební úpravy BD, Rektorská 579, 

Praha 10" 

 

- stažen 18.1.21 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

zástupce  

INCONEX, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 37957 k návrhu na schválení Dodatku č. 6 k 

nájemní smlouvě č. 

NAO/58/01/007368/2005, uzavřené mezi 

hl. m. Prahou a akciovou společností 

Obecní dům a.s. 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17. 39141 

 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy a dodatků k nájemním 

smlouvám 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.25 Ing. Rak 

18. 39327 k návrhu soudu na jmenování člena 

dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, 

o.p.s. zastupujícího hl. m. Prahu 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.30 Mgr. Ježek 

19. 38853 

 

 

 

k návrhu vyhlášení Programu k projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací" pro rok 2021 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.35 PhDr. Klinecký 

20. 38854 

 

 

 

k návrhu vyhlášení Programu k projektu 

"Transformace systému péče o Pražany, 

kteří potřebují intenzivní podporu a byli 

umisťováni do zařízení mimo HMP, 

včetně posílení kapacit péče v hl. m. 

Praze" pro rok 2021 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.40 PhDr. Klinecký 

21. 39407 k návrhu na udělení dotací a dalším 

administrativním procesům 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery, spolufinancovaného z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR - výzva č. 2 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 11.45 

 

 

 

Ing. Žabka 

22. 39408 k návrhu na poskytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury v roce 

2021 
 

- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.50 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

 

23. 39394 Koncepční studie veřejných prostranství 

Národní kulturní památky Vyšehrad, 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.55 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Ing. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

Ing. arch. Kučera, 

ředitel Národní 

kulturní památky 

Vyšehrad 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24. 39255 k návrhu na poskytnutí dotace hl. m. 

Prahy v rámci Programu pro označování 

provozoven na území Pražské památkové 

rezervace v roce 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.00 Mgr. Skalický 

25. 39119 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Servis 

záložních zdrojů UPS" 

 

- přerušen 1.2.21 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 12.05 Ing. Pekárková 

26.  Podání  12.10  

27.  Operativní rozhodování Rady HMP    

28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39480 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 39332 k personálním změnám v Komisi Rady hl. 

města Prahy pro koordinaci rozvoje v 

lokalitě stanice metra Budějovická 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

3. 37658 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Polyfunkční areál 

Smíchov“, Praha 5 – Smíchov 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4. 39328 k návrhu na přiznání osobního příplatku 

řediteli příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy v působnosti odboru UZR 

MHMP 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5. 39343 k návrhu schválení seznamu žadatelů na 

zajištění dofinancování projektu 

"Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze 

- pořízení ekologického vytápění v 

domácnostech III" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6. 39109 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

pachtovní smlouvy s fyzickou osobou  na 

část pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP, parc. 

č. 1073/1 v k.ú. Jinonice, a to na dobu 

určitou 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7. 39608 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 

02 - Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 39261 k návrhu na využití finančních prostředků 

určených na investiční akci TSK hl. m. 

Prahy, a. s. č. 4347 - Akce pro BESIP 

2021 a schválení plánů realizace činností 

investičních akcí a správy zajišťovaných 

TSK hl. m. Prahy, a. s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9. 39555 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kapitole 03 Doprava - 

dodatečné finanční vypořádání závazku 

vůči SFDI z titulu přijmu z pojistného 

plnění za škody na komunikacích 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10. 39487 k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce 

stavebních objektů vybudovaných v rámci 

staveb "Nové spojení - Praha hl.n., 

Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, 

Holešovice" mezi Správou železnic, státní 

organizací a hlavním městem Prahou 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Chabr 

  

11. 39260 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

13 k podání žádosti o dotaci z 

Ministerstva životního prostředí z 

Operačního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 39413 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 39463 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

10 k podání žádostí o dotace z 

Ministerstva životního prostředí z 

Operačního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 39470 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace městské části Praha 14 na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 39362 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o vratky finančních prostředků 

do státního rozpočtu z akcí realizovaných 

v rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 39417 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 

  

17. 39423 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 

  

18. 39451 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v souvislosti s financováním 

projektu z Národního programu Životní 

prostředí - NIV určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha – Šeberov 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 38756 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hl. m. Prahy v kap. 08 – 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

radní Chabr   

20. 39165 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha 

 

radní Chabr   

21. 39040 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 1660/28 v k.ú. Troja 

 

radní Chabr   

22. 39189 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 4261/337 v k. ú. Smíchov 

 

radní Chabr   

23. 39355 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2235/2 v k.ú. Hostivař 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

24. 37951 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku, 

pozemku parc. č. 585/21 v k. ú. Strašnice, 

obec Praha, 3 ks sloupů veřejného 

osvětlení a kabelového vedení v k. ú. 

Strašnice z vlastnictví společnosti 

Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

25. 39507 k návrhu na bezúplatné nabytí 27 ks 

sloupů veřejného osvětlení, kabelového 

vedení a zapínacího místa v k. ú. Stodůlky 

z vlastnictví společnosti CENTRAL 

GROUP 63. investiční s.r.o. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

26. 39083 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 2354/4 a parcelní číslo 

2584/309 v k.ú. Břevnov 

 

radní Chabr   

27. 39047 k návrhu na bezúplatné nabytí 32 ks 

sloupů veřejného osvětlení, kabelového 

vedení a zapínacího místa v k. ú. 

Čakovice a Třeboradice z vlastnictví 

Exafin otevřený podílový fond do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

28. 39239 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 

městským částem Praha - Dubeč, Praha 

20 (pozemky v k.ú. Dubeč, k.ú. Horní 

Počernice) a odejmutí správy svěřené věci 

z vlastnictví hlavního města Prahy 

městské části Praha - Dolní Počernice 

(pozemek v k.ú. Dolní Počernice) 

 

radní Chabr   

29. 39245 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 

městským částem Praha 7, Praha 10 

(pozemek v k.ú. Holešovice, pozemek v 

k.ú. Strašnice) a odejmutí správy svěřené 

věci z vlastnictví hlavního města Prahy 

městské části Praha 7 (pozemek v k.ú. 

Holešovice) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

30. 39250 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 - Suchdol (pozemky v k.ú. 

Suchdol) 
 

radní Chabr   

31. 39258 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 11 (pozemky a komunikační 

stavba v k.ú. Chodov) 
 

radní Chabr   

32. 39333 k žádosti o uznání vlastnického práva 

České republiky s právem hospodařit pro 

Lesy České republiky, s.p. k pozemku 

parc.č. 931/2 v k.ú. Satalice, zapsanému v 

režimu duplicitního vlastnictví na listu 

vlastnictví č. 1035 pro k.ú. Satalice, obec 

Praha 
 

radní Chabr   

33. 39441 k žádosti o uznání vlastnického práva 

společnosti PREFA PRAHA a.s. k 

spoluvlastnickému podílu 443/780 na 

pozemku parc.č. 2846/18 v k.ú. Kyje, 

zapsanému v režimu duplicitního 

vlastnictví na LV č. 2292 pro k.ú. Kyje, 

obec Praha, u Katastrálního úřadu pro 

hlavní město Prahu, KP Praha 
 

radní Chabr   

34. 39401 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku organizace hl. m. Prahy 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové a úpravu 

rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v 

roce 2021 
 

radní Johnová   

35. 39443 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2021 a k 

návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 
 

radní Šimral   

36. 39409 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a poskytnutí dotací v rámci 

Programu otevírání hřišť a prevence 

sociálního vyloučení pro MČ HMP pro 

rok 2021 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

37. 39448 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou a městskými částmi 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

38. 39550 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

39. 39319 k návrhu na přijetí výsledků činností 

spojených s uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě 

ředitele/ředitelky školy či školského 

zařízení v působnosti odboru školství, 

mládeže a sportu MHMP a provedení 

úkonů souvisejících 

 

radní Šimral   

40. 39392 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola, Praha 4, 

Boleslavova 1 

 

radní Šimral   

41. 39098 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

42. 39203 

 

 

k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v 

rozpočtu hlavního města Prahy na rok 

2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

43. 39330 k revokaci  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

40 ze dne 21.1.2019  k návrhu jmenování 

předsedy, tajemníka a členů Grantové 

komise Rady hl. m. Prahy pro kongresový 

průmysl, Komise Rady hl. m. Prahy pro 

oblast cestovního ruchu, Komise Rady hl. 

m. Prahy pro oblast integrace cizinců, 

Komise rady hl. m. Prahy pro udělování 

grantů v oblasti národnostních menšin a 

integrace cizinců  a Komise Rady hl. m. 

Prahy pro nočního starostu, ve znění  

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 487 ze dne 

25.3.2019 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

1103 ze dne 1.6.2020 

 

radní Třeštíková   

44. 39536 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

zvláštního určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

45. 39240 k aktualizaci působnosti členů Rady 

hlavního města Prahy 

 

ředitel MHMP   
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46. 39457 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou za 2. 

pololetí 2020 

 

ředitel MHMP   

47. 39350 k podání žádosti hl.m. Prahy o poskytnutí 

podpory v rámci 146. výzvy Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020, 

podporovaného z Fondu soudržnosti EU, 

prioritní osy 5. - Energetické úspory, 

investiční priority 1, SC 5.1. 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

 


