
Schválená usnesení 3. Rady HMP 
ze dne 24.1.2022 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 1 z 4 

R-42868 71 24.1.2022 k návrhu obchodně-finančního plánu společnosti Operátor ICT, a.s. na rok 
2022 

R-42756 72 24.1.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Dodávka, implementace a podpora technologie DC interconnect“ 

R-42783 73 24.1.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Zajištění podpory provozu programového vybavení spisové 
služby e-Spis pro HMP“ 

R-42789 74 24.1.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Nástroj pro kontrolu zveřejňování smluv v Registru smluv“ 

R-42791 75 24.1.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Obnova licencí služby Webex" 

R-42679 76 24.1.2022 k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky 
"Dodávky konfekčních dámských a pánských slavnostních uniforem pro 
potřeby Městské policie hl.m. Prahy na 4 roky" 

R-42804 77 24.1.2022 k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na 
projektovou přípravu a realizaci dopravní infrastruktury 

R-42834 78 24.1.2022 k návrhu obchodně-finančního plánu Technologie hlavního města Prahy, 
a.s. na rok 2022 

R-40644 79 24.1.2022 k návrhu "Podmínek natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy" 

R-42982 80 24.1.2022 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 

R-42825 81 24.1.2022 k oznámení záměru Městské části Praha 7 na prodej věci z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 7, pozemku 
v k.ú. Holešovice, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) 
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 

R-40873 82 24.1.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 41799 
Domov seniorů Dolní Počernice; projektant 

R-41138 83 24.1.2022 k využití prostor 4. patra budovy Na Bělidle 252/34, Praha 5, ve vlastnictví 
HMP Sociálním nadačním fondem HMP 

R-42781 84 24.1.2022 k návrhu Memoranda o spolupráci na vytváření sítě dostupné komunitní 
péče pro Pražany hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice 

R-42831 85 24.1.2022 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 
2022 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2022" a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2022 

R-42684 86 24.1.2022 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 
2022 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2022 - Doplňková síť" 

R-42987 87 24.1.2022 k záměru vydat Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a 
poskytování služeb v energetických odvětvích 

R-42752 88 24.1.2022 k účasti sportovní výpravy hl.m. Prahy na Hrách X. zimní olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2023 

R-42963 89 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí individuální 
neinvestiční účelové dotace v oblasti školství společnosti LETŇANY 
LAGOON, s.r.o. 
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R-42892 90 24.1.2022 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2022 městským částem hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu kap. 
06 

R-43032 91 24.1.2022 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-42785 92 24.1.2022 k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní smlouvu č. 
NAP/54/09/011926/2017 uzavřenou s fyzickou osobou dne 3. 5. 2017, a to 
v jednoměsíční výpovědní době 

R-39833 93 24.1.2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1886 ze dne 15. 10. 2013 k návrhu na 
úplatný převod plynárenského zařízení v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s. 

R-42637 94 24.1.2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 
904, parc. č. 905 a parc. č. 906 zapsaným na LV č. 111 v katastrálním 
území Bohnice za účelem zřízení služebnosti stavby „Cyklo A2 – V 
Zámcích“ 

R-42274 95 24.1.2022 k návrhu na prominutí pohledávky za parkování nalezeného vozidla 

R-42897 96 24.1.2022 k návrhu na odstranění vozidel umístěných v ulici Podnikatelská v Praze - 
Běchovicích 

R-42101 97 24.1.2022 k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. na zajištění správy objektu Kampa Park, Praha 1 a o výkonu dalších 
činností 

R-42468 98 24.1.2022 k návrhu na odstoupení od uzavřených dodatků k nájemním smlouvám ke 
zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce 
nebytových prostor hlavního města Prahy pro neplnění podmínek pro 
poskytnutí slevy 

R-42528 99 24.1.2022 k návrhu na schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

R-42813 100 24.1.2022 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene se 
Společenstvím vlastníků Praha, Bellušova 1827-1829 

R-42818 101 24.1.2022 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene s 
Bytovým družstvem Choceradská 18/3043 

R-42800 102 24.1.2022 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, stojící 
částečně na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Břevnov, 
obec Praha 

R-42014 103 24.1.2022 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 3770/3 v 
k.ú. Břevnov a k návrhu úplatného zřízení služebnosti stezky a cesty 

R-42035 104 24.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí 35 ks sloupů veřejného osvětlení, 
kabelového vedení a zapínacího bodu ZM 1706 vše v k.ú. Horní Počernice 
z vlastnictví společnosti Blooman Development s.r.o., do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-42618 105 24.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kyje, Slivenec a Troja z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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R-42638 106 24.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení vše v k.ú. Křeslice, obec Praha, z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-42809 107 24.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k.ú. Střížkov, obec Praha, z vlastnictví společnosti 
DEVELOP invest, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-42598 108 24.1.2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 512 ze dne 15. 3. 2021 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2597 ze dne 23. 11. 2020 k návrhu na zrušení 
usnesení Rady HMP č. 1157 ze dne 17. 7. 2012, usnesení Rady HMP č. 
1147 ze dne 16. 8. 2011 a usnesení Rady HMP č. 1385 ze dne 31. 8. 2010 
a k návrhu na schválení nových vzorových Podmínek výběrového řízení na 
prodej nemovitosti/í ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-42821 109 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2022 v kap. 0581 
a 0516 

R-43006 110 24.1.2022 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/25 ze dne 
14. 10. 2021 k návrhu principu řešení finanční kompenzace městským 
částem hlavního města Prahy za snížené inkaso jejich podílu na dani z 
technických hazardních her z rozpočtu hlavního města Prahy 

R-42823 111 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-42858 112 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2022 

R-42905 113 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-42855 114 24.1.2022 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola a 
Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Vídeňská 756/28, Krč, Praha 4, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-42925 115 24.1.2022 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o., se sídlem Praha 9, 
Pelušková 1410, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-42931 116 24.1.2022 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní uměleckou školu, Praha 4 - 
Nusle, Lounských 4/129 

R-42807 117 24.1.2022 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 

R-42860 118 24.1.2022 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-42890 119 24.1.2022 k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

R-42955 120 24.1.2022 k návrhu na pronájem užívaného bytu hl.m. Prahy 

R-42956 121 24.1.2022 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-42909 122 24.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní 
zpráva 

R-42720 123 24.1.2022 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 3. 11. 2021 do 9. 11. 2021 

R-42725 124 24.1.2022 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 10. 11. 2021 do 16. 11. 2021 
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R-42726 125 24.1.2022 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 24. 11. 2021 do 30. 11. 2021 

R-43038 126 24.1.2022 k zániku mandátu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy Ing. 
Lubomíra Brože a k předání osvědčení členu Zastupitelstva hlavního 
města Prahy Bc. Filipu Brücknerovi 

R-42979 127 24.1.2022 k návrhu programu jednání 33. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27. 1. 2022 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 70 ze dne 17. 1. 2022 

 


