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 P R O G R A M  
9. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 3. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 21. 2. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42989 k zapůjčení reprezentačních prostor 

hlavního města Prahy v rámci 

předsednictví České republiky v Radě 

Evropské unie 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3.  42501 k návrhu na poskytnutí dotace na realizaci 

projektu "Kraje pro bezpečný internet" 

pro Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se 

sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33 

 

- přerušen 28.2.22 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  42964 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění maintenance programového 

vybavení spisové služby a jejich modulů 

pro HMP“ 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 

 

 

Mgr. Károly 

5.  43105 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění služeb podpory, maintenance a 

rozšířené podpory portálu 

bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

6.  42928 k rozvoji lokality Vršovice – Bohemians 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

radní Šimral 
 

radní Zábranský 
 

radní Chabr 
 

10.30 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

7.  42521 k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku Stavba č. 

3168 TV Křeslice, etapa 0004 

Komunikace – část B, C, D 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 Ing. Kalina, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  42933 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele v rámci veřejné 

zakázky pro "Stavbu č. 7500 TV Praha 6, 

etapa 0006 Komunikace V Šáreckém 

údolí; stavební práce" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 Ing. Kalina, MBA 

9.  43103 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45109 Záchranná stanice pro volně žijící 

živočichy; TDS" 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Kalina, MBA 

10.  43161 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke 

smlouvě o spolupráci mezi Hlavním 

městem Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. ve 

smyslu ustanovení § 11 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

pro akci Stavba č. 0057 „Prodloužení 

stoky A2, etapa 0004, část 05 - splašková 

kanalizace Jih a část 06 - dešťová 

kanalizace Jih, II. fáze; stavební práce“ 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.50 Ing. Kalina, MBA 

11.  43231 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Pravidelný 

úklid objektů užívaných Městskou policií 

hl. m. Prahy na 4 roky" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.55 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

12.  42833 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 

města Prahy - Program prevence 

kriminality pro rok 2022 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.00 

 
Ing. Mezková, 

MPA 

13.  43092 k uzavření vzorového Memoranda o 

spolupráci hlavního města Prahy a 

městských částí při zajištění péče o zeleň 

na území hl. m. Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

11.05 Ing. Šíma 

14.  40127 k návrhu na prodloužení platnosti 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a 

rekreační cyklistiky v hl. městě Praze a 

aktualizaci Systému celoměstských 

cyklotras hlavního města Prahy 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.10 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  43404 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

aktuálním vývojem dění na Ukrajině 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

11.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

16.  43277 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o zajištění správy a nájmu areálu 

Výstaviště Praha č. 

SPR/35/04/010655/2021 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.20 Ing. Rak 

Zástupce 

Výstaviště Praha, 

a.s. 

17.  43289 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo č. 

DIL/35/04/009819/2020 - Rekonstrukce 

Křižíkových pavilonů B, C a E v areálu 

Výstaviště Praha Holešovice 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.25 Ing. Rak 

Zástupce 

Výstaviště Praha, 

a.s. 

18.  39552 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 1350/1 a parc.č. 1352/1 v k.ú. 

Jinonice - Lokalita Vidoule - Stolová hora 
 

 
 

radní Chabr 11.30 

 

Ing. Rak 

19.  42899 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 
 

 
 

radní Chabr 11.35 Ing. Rak 

20.  43163 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o výpůjčce č. 

VYP/35/05/008326/2019 - RS 

0011730019 ze dne 17.12.2019 a k 

návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 

NAP/35/05/007110/2019 - 0008430019 

ze dne 10.9.2019 
 

 
 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21.  43462 k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 
 

 

 

radní Chabr 11.45 Ing. Rak 

22.  42946 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582  a kap. 0811 v roce 2022 
 

 

 

radní Johnová 

 

radní Zábranský 

11.50 

 

Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23.  40497 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43928 Gymnázium Na Zatlance; 

zhotovitel", k návrhu usnesení Rady HMP 

předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke 

schválení budoucí originární nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem do 

vlastnictví hl.m. Prahy na základě této 

veřejné zakázky a k návrhu na zvýšení 

celkových nákladů investiční akce 
 

 

 

radní Šimral 11.55 

 

 

 

 

Ing. Kalina, MBA 

24.  42351 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Jahodovka - 

VOŠSP, P10 - rekonstrukce pavilonu B" a 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kapitole 04 - 

Školství, mládež a sport 
 

 

 

radní Šimral 12.00 Mgr. Němcová 

25.  42811 

 

 

k návrhu na vyhlášení Programu 

zkvalitnění výuky tělesné výchovy na 

základních školách v hlavním městě Praze 

pro rok 2022 
 

 
 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 

26.  43300 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a vyhlášení Programu podpory provozu 

sportovních zařízení v souvislosti se 

zvýšením cen energií pro rok 2022 
 

 

 

radní Šimral 12.10 Mgr. Němcová 

27.  42976 

 

VH 

k personální změně v dozorčí radě a 

schválení smlouvy o výkonu funkce člena 

dozorčí rady společnosti Prague City 

Tourism a.s. 
 

radní Třeštíková 12.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

Představenstvo a 

dozorčí rada 

Prague City 

Tourism 

 

28.  43291 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 

organizace Muzeum hlavního města 

Prahy 
 

 

 

radní Třeštíková 12.20 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

29.  40445 k návrhu na vyhlášení výběrových řízení 

na ředitele/ředitelky příspěvkových 

organizací Divadlo pod Palmovkou a 

Divadlo Na zábradlí 
 
 

 

radní Třeštíková 12.25 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

30.  43085 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Provedení 

klimatizačního systému v budově 

Řásnovka" 
 

 

 

ředitel MHMP 12.30 Ing. Stránský 

31.  43088 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 

elektroinstalace objektu Řásnovka" 
 

 
 

ředitel MHMP 12.35 Ing. Stránský 

32.   Podání  12.40  

33.   Operativní rozhodování Rady HMP    

34.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42983 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

07- Bezpečnost 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43111 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43214 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  43292 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  43310 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kapitole 02 a k 

návrhu na zavedení nových investičních 

akcí 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  43319 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v kapitole 

02 - Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7.  42993 k návrhu na zastupování hlavního města 

Prahy při vyjednávání s investorem v 

rámci výstavby mateřské školy a 

přilehlých prostor k obytnému souboru 

Žižkov - Na Vackově, Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8.  43236 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti k pozemku 

parc. č. 2644/11, zapsaného na LV č. 374 

pro katastrální území Radotín za účelem 

budoucího zřízení služebnosti stavby "D 

076 - U Sadu, oprava mostu, č. akce 

1033" 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

9.  43305 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava a úpravu plánu realizace 

investičních akcí zajišťovaných 

Technickou správou komunikací a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10.  43226 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  43372 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2022 o vratku finančních 

prostředků přijatou od MČ Praha 22 a její 

vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  43099 k návrhu na darování movitého majetku - 

vozidla Toyota Tundra  (RZ: 9A9 6858) z 

vlastnictví hlavního města Prahy do 

vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů 

PRAHA 1 z.s. 

 

radní Chabr   

13.  43025 k návrhu na uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám 

 

radní Chabr   

14.  43053 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smluv o výpůjčce a schválení 

uzavření podnájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

15.  43149 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

16.  43184 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

výpůjčce 

 

radní Chabr   

17.  43177 k návrhu na směnu se společností Zelené 

Město, a. s. v k.ú. Hrdlořezy 

 

radní Chabr   

18.  42536 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 1529/26 k.ú. Uhříněves do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19.  42816 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace vč. 14 ks parkovacích stání, 

chodníků, schodiště, komunikační zeleně, 

6 ks svislého dopravního značení, 

vodorovného dopravního značení, 4 ks 

uličních vpustí, pozemků parc. č. 

977/154, parc. č. 977/241, parc. č. 

977/242, parc. č. 977/254, parc. č. 

977/255, parc. č. 977/256, parc. č. 978/1, 

parc. č. 792/13, parc. č. 2057/5 vše v k. ú. 

Jinonice, obec Praha, z vlastnictví 

společnosti Next development s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

20.  43238 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů 

veřejného osvětlení, kabelového vedení a 

úpravy zapínacího místa v k. ú. Kolovraty 

z vlastnictví společnosti EBM SPV 1, 

s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

21.  43220 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě parkovacího 

krytí č. 96/20, umístěného na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Troja, obec Praha 

 

radní Chabr   

22.  43264 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če, 

stojící na pozemku ve vlastnictví hlavního 

města Prahy v k. ú. Dejvice, obec Praha 

 

radní Chabr   

23.  43044 návrh o udělení souhlasu zřizovatele s 

podáním žádosti příspěvkové organizace 

Palata - Domov pro zrakově postižené o 

nadační příspěvek a o udělení souhlasu s 

přijetím nadačního příspěvku do majetku 

příspěvkové organizace Palata - Domov 

pro zrakově postižené 

 

radní Johnová   

24.  43211 k návrhu na poskytnutí komplementárního 

materiálu (injekční stříkačky a jehly) a 

dezinfekčních prostředků očkovacím 

místům na území hl. m. Prahy formou 

darování 

 

radní Johnová   

25.  39903 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 9, Litoměřická 726 

 

radní Šimral   

26.  43288 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2022 a k 

návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27.  43213 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - odnětí 

dotace MŠMT a vratka dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

28.  43219 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou, v 

kap. 0416 

 

radní Šimral   

29.  43307 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 u 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou, v kap. 0416 

 

radní Šimral   

30.  43387 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

31.  42176 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2277 ze 

dne 20.9.2021 k poskytování informací o 

odměňování v městských společnostech 

na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

radní Zábranský   

32.  43225 k návrhu na schválení pronájmu 

užívaného bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

33.  43232 k návrhu na pronájem bytů zvláštního 

určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

34.  43371 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

35.  43335 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou za 2. 

pololetí 2021 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43373 Informace o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města 

Prahy v roce 2021 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území 

hlavního města Prahy v roce 2022 

 

radní Johnová 

 


