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 P R O G R A M  
13. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 3. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 16. 3. 2020 

                           - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 3. 2020   

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 35883 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění nezbytných předpokladů pro 

podporu vysoké dostupnosti datových 

center" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Bc. Tobiáš, MSc,  

MPA 

3. 35794 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení a k návrhu na 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 

„Implementace technických opatření, 

koncepce provozu a poskytování 

souvisejících rozšířených servisních ICT 

služeb včetně ServiceDesk a Helpdesk 

služby pro Citrix XenApp a Citrix 

XenDesktop v prostředí MHMP“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Bc. Tobiáš, MSc,  

MPA 

4. 35674 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Poskytování služeb podpory 

informačního systému SYPOS na dobu 4 

let" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Vorlíček 

5. 36056 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2925 ze 

dne 13. 11. 2018 k vyhlášení 44. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 2 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6. 35122 k návrhu na zpracování Urbanistické 

studie Nového Sedlce, která zajistí 

koordinaci, koncepční rozvoj a 

revitalizaci dané lokality 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 35249 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Podpora pro používané úložné a 

zálohovací technologie IBM, včetně 

náhrady úložné kapacity s ukončenou 

podporou" 
 

- stažen 23.3.20 

- elektronicky 
  

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

8. 35995 k realizaci projektu "Zvýšení efektivity 

správy dopravního systému hl. m. Prahy" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.40 Ing. Blažek 

9. 36044 k návrhu na schválení "Smlouvy o 

budoucím předání a převzetí vyvolané 

investice" specifikující způsob a 

podmínky bezúplatného předání a 

převzetí drážního mostu realizovaného v 

rámci stavby č. 0211 Lipnická – Ocelkova 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.45 Ing. Freimann 

10. 36270 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 317 ze 

dne 17.2.2020 k návrhu na stanovení 

nájemného v nájemních příp. pachtovních 

smlouvách na pronájem či pacht 

nebytových prostor, budov a pozemků v 

působnosti HOM MHMP 
 

 
 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11. 35990 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1716 o výměře 36 m2 k.ú. 

Kobylisy 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 

 

 

10.55 Ing. Rak 

12. 36251 k návrhu na uzavření kupních smluv na 

nákup osobních ochranných pomůcek v 

souvislosti s nouzovým stavem v 

návaznosti na výskyt onemocnění 

COVID-19 v České republice 
 

 
 

radní Johnová 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

11.00 Mgr. Ježek 

13. 35119 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Centrum léčebné rehabilitace 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.05 Mgr. Ježek 

14. 35888 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy - Program adiktologických 

služeb pro rok 2020 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 11.10 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 35805 k návrhu na financování projektů v rámci 

Programů primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.15 PhDr. Klinecký 

16. 33859 ke zrušení zadávacího řízení na realizaci 

veřejné zakázky "stavba č. 44119 Palata II 

- výstavba budovy; zhotovitel" 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.20 Ing. Freimann 

17. 35980 k návrhu na uzavření smlouvy o 

podmínkách užívání stavby č. 41170 ZŠ 

Zličín – výstavba 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.25 Ing. Freimann 

18. 36119 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola oděvního návrhářství a Střední 

průmyslová škola oděvní, Praha 7, 

Jablonského 3 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

Ing. Tělecká 

19. 35765 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 

dotace Domu národnostních menšin o.p.s. 

na provoz organizace v r. 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.35 Mgr. Cipro 

Mgr. Hajná 

20. 36278 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2020 v souvislosti s 

aktuálním výskytem onemocnění 

COVID-19 v České republice 

 

 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.40  

21. 36271 k návrhu na přiznání mimořádných 

odměn ředitelům a ředitelkám 

příspěvkových organizací zřízených 

hlavním městem Prahou v souvislosti s 

aktuálním výskytem onemocnění 

COVID-19 v České republice 

 

 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.45  

22.  Podání  11.50  

23.  Operativní rozhodování Rady HMP    

24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 36124 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

2. 36125 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

3. 36126 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

4. 36127 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

5. 36081 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu zemního vedení sítě 

elektronických komunikací „Dial 

Telecom - OP ÚR Praha 6, Rozšíření sítě 

Liboc, U Prioru, Vlastina, U Silnice“, k. 

ú. Liboc a Ruzyně, Praha 6 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6. 36083 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu zemního vedení sítě 

elektronických komunikací s názvem 

„Suntel (Vodafone) - UR Argentinská“, 

k.ú. Holešovice, Praha 7 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 36084 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Stavební úpravy 

zásobovací rampy objektu datových 

center CE Colo Czech s. r. o.“, Nad 

Elektrárnou 1428/47, Praha 10, pozemek 

parc. č. 3099/8 v k. ú. Michle 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8. 36085 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu s názvem 

„RVDSL1835_A_A_PANR2889_PANR1

HR_MET“, Praha 4 – Krč 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9. 36086 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu s názvem 

„RVDSL1825_A_A_PANR2888_PANR1

HR_MET“, Praha 4 – Krč 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10. 36107 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

11. 36143 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 5 a navýšení limitu prostředků 

na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 

r. 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

12. 35891 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 7, 8 a 9 v kat. ú. Lipence do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

13. 36188 k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 

INO/54/11/010585/2016 mezi hl. m. 

Prahou a konsorciem "Pražské odpady 

2016 - 2025" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

14. 36050 

 

 

 

 

 

k návrhu dodatku č. 3 k Mandátní 

smlouvě č. MAN/21/05/006276/2013 

uzavřené dne 19.12.2013 mezi Hlavním 

městem Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. v 

rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a 

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 

etapa 0001 Nová vodní linka 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

  

15. 36074 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě se společností Realty 

IV., a.s. na pronájem části komunikace 

Opletalova za účelem umístění zařízení 

staveniště 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

16. 36140 

 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v 

rámci programu Podpora rozvoje a 

obnovy materiálně technického vybavení 

pro řešení krizových situací 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

17. 35884 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 812 o výměře 109 m2 v 

k.ú. Háje 

 

radní Chabr   

18. 36029 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 585/194 o výměře 251 m2 v k.ú. 

Bohnice 

 

radní Chabr   

19. 34255 k návrhu úplatného převodu části 

pozemku parc. č. 405 v k.ú. Žižkov 

radní Chabr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

20. 35654 K návrhu úplatného převodu pozemků 

parc. č. 629/5 a parc.č. 629/8 v k.ú. 

Veleslavín 

 

radní Chabr 

 

 

  

21. 35600 k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření 

komunikace Novovysočanská vč. 

prodloužení nájezdových klínů 

autobusové zastávky, vjezdu do areálu, 

nově vybudovaných chodníků vč. 

obrubníků, 6 ks svislého dopravního 

značení, vodorovného dopravního 

značení, zeleného zatravněného pásu a 

pozemku parc. č. 4036/17 v k. ú. Libeň, 

obec Praha, v k. ú. Libeň a Vysočany z 

vlastnictví společnosti EDIFICE 

Krejcárek, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

22. 35943 k návrhu na bezúplatné nabytí 7 ks sloupů 

veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení v k. ú. Kbely z vlastnictví 

společnosti EKOSPOL a.s. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

23. 35742 k návrhu na ukončení kupní smlouvy o 

převodu pozemků v k.ú. Libeň, uzavřené 

s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 

akciová společnost 

 

radní Chabr   

24. 36138 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke 

Smlouvě o správě nemovitostí č. 

C/23/000080/95 s ŽIVOT 90 z.ú. objektu 

Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 k.ú. Staré 

Město 

 

radní Chabr   

25. 35972 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 

81 - ZDR MHMP - převod 

nevyčerpaných finančních prostředků z 

roku 2019 do roku 2020 

 

radní Johnová   

26. 35979 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05, 

odboru 81 a odboru 82 v roce 2020 

 

radní Johnová   

27. 36060 k návrhu na navýšení příplatku za vedení 

řediteli příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. 

Prahy 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

28. 36022 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 a na poskytnutí 

neinvestiční účelové individuální dotace 

Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na 

zajištění XXIX. ročníku Dějepisné 

soutěže studentů gymnázií České a 

Slovenské republiky 

 

radní Šimral   

29. 35817 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2019 do 

roku 2020  projektu "Komplexní program 

rozvoje a podpory pražského školství" 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

v rámci Operačního Programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

radní Šimral   

30. 36000 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 

 

radní Šimral   

31. 36020 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP 

 

radní Třeštíková   

32. 32984 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

 
 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36211 zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. ke dni 29.02.2020 na základě 

usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


