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 P R O G R A M  
44. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 12. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 43. jednání Rady HMP ze dne 12. 12. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  45899 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Dodávka 500 ks mobilních telefonů“ 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  46081 ke Strategii příspěvkové organizace 

Pražské společenství obnovitelné energie 

na roky 2022-2026 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.15 RNDr. Kyjovský 

4.  46412 k návrhu na schválení rozpočtů 

příspěvkových organizací hlavního města 

Prahy na rok 2023 a střednědobých 

výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací hlavního města Prahy na roky 

2024 a 2025 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

5.  45613 k záměru odboru projektového řízení 

MHMP na realizaci veřejné zakázky "HW 

Lab - Dodávky technologií" 

 

- stažen 31.10.22 a 28.11.22 

 

radní Šimral 10.25 Ing. Kubešová 

6.  46258 k návrhu na schválení Smlouvy o 

výpůjčce mezi hlavním městem Prahou a 

Centrem sociálních služeb Praha, 

příspěvkovou organizací hlavního města 

Prahy 
 

 
 

radní Zábranský 10.30 Ing. Rak 

7.  46291 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a 

smlouvy o podnájmu v rámci výběrového 

řízení „Instalace a provoz samoobslužních 

nápojových a potravinových kusových 

automatů pro administrativní budovy 

užívané Magistrátem hlavního města 

Prahy II“ 
 

 
 

ředitel MHMP 10.35 Ing. Stránský 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  46398 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke 

Smlouvě o zajišťování služeb při 

využívání nebytových prostor Paláce 

Adria pro potřeby Magistrátu hlavního 

města Prahy č. INO/01/01/001522/2017, 

ev. č. 588/17/03 ze dne 22. 08. 2017 
 

 
 

ředitel MHMP 10.40 Ing. Stránský 

9.   Podání  10.45  

10.   Operativní rozhodování Rady HMP    

11.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  46441 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektu STEPHANIE v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46358 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kapitole 02 - 

Městská infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

3.  46361 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

4.  46430 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha 3 do 

státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

5.  46454 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

6.  46464 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury a úpravu 

celkových nákladů investičních akcí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7.  46498 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z programu 

Podpora zajištění vybraných investičních 

podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními potřebami, 

zavedení nové investiční akce do 

centrálního číselníku akcí vč. stanovení 

celkových nákladů akce 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  46528 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových investičních dotací 

MČ Praha 10 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9.  46529 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 

  

10.  46531 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj v 

souvislosti s financováním projektů z 

IROP - Integrovaný regionální OP - 

program č. 117030 určený pro MČ HMP 

a poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 15 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  46532 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 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha – Lysolaje 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  46533 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 – 

Kolovraty 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  46535 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním projektu z Programu 

regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  46536 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva vnitra na program Projekty 

obcí na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 

2022 určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 8 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  46537 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva vnitra v souvislosti s 

financováním výdajů na jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  46539 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 

věcí na rozvoj o obnovu materiálně 

technické základny sociálních služeb 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  46545 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu z Ministerstva pro 

místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, 

Praha 7, Praha - Běchovice a Praha - 

Kunratice na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  46554 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním národního plánu obnovy 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  46555 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha 7 do 

státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

20.  45496 k návrhu na účetní odpis pohledávky     

hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

21.  45815 k návrhu na účetní odpis pohledávky     

hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

22.  45759 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy, uzavření dohody o ukončení 

nájemní smlouvy a schválení výpovědí z 

nájemních smluv 

 

radní Chabr   

23.  44180 pronájem části pozemků parc. 144/1 a 

parc. č. 145/1 vše v k.ú. Hrdlořezy 

 

radní Chabr   

24.  45777 

 

 

 

k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1205/30 v k.ú. Běchovice 

radní Chabr   

25.  46159 

 

 
 

k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 534/5 o výměře 1 m2, v k.ú. 

Radlice 

 

radní Chabr   

26.  46219 k návrhu na poskytnutí dodatečné slevy 

dle usnesení RHMP č. 641 ze dne  28. 3. 

2022 pro NAMA Prague, spol. s r.o., 

nájemce nebytových prostor ve vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

27.  45793 k návrhu na uzavření smlouvy o 

poskytnutí licence k užití zvukového 

záznamu mezi hlavním městem Prahou a 

Českým rozhlasem 

 

radní Johnová   

28.  46496 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové a 

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 

kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022 

 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  46428 k návrhu na využití finančních prostředků 

rezervního fondu u příspěvkových 

organizací zřizovaných hlavním městem 

Prahou v roce 2022 a k návrhu na úpravu 

odpisového plánu hmotného a 

nehmotného majetku příspěvkových 

organizací v kap. 0416 na rok 2022 

 

radní Šimral   

30.  46457 

 

 

k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2022 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

31.  46463 

 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy a k úpravě závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 

0416 na základě "Výkazu o změnách v 

poskytovaných podpůrných opatřeních a 

jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 31. 

10. 2022 a k 30. 11. 2022" 

 

radní Šimral   

32.  46478 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

33.  46521 

 

 

 

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z MŠMT ze 

zdrojů Evropské unie - Next Generation 

EU určených na financování "Výzvy na 

podporu škol s nadprůměrným 

zastoupením sociálně znevýhodněných 

žáků" 

 

radní Šimral   

34.  46506 

 

 

k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu na rok 2022 

školám a školským zařízením kraje 

Hlavní město Praha 

 

radní Šimral   

35.  46161 

 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola elektrotechnická, Praha 

10, V Úžlabině 320, a změnu zápisu této 

příspěvkové organizace v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

36.  46232 

 

 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 a změnu 

zápisu této příspěvkové organizace v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

37.  46217 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - 

kultura a cestovní ruch v souvislosti s 

vrácením návratné finanční výpomoci od 

Integračního centra Praha o.p.s. 

 

radní Třeštíková   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

38.  46391 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 

06 - kultura a cestovní ruch 

 

radní Třeštíková   

39.  46340 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

40.  46349 

 

 

 

k návrhu na uzavření dohody o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu včetně 

příslušenství se lhůtou splatnosti 

převyšující 18 měsíců s bývalým 

nájemcem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

41.  46444 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

42.  46000 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o nájmu nebytových prostor a 

parkovacích míst č. 

NAN/01/01/001703/2019 ze dne 06. 02. 

2019 

 

ředitel MHMP   

43.  46566 k návrhu na rozpracování usnesení 1. 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. 

Prahy - III. část ze dne 15. 12. 2022 

 

ředitel MHMP   

44.  46511 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

2. 11. 2022 do 8. 11. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

46456 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hlavního města 

Prahy, a.s. o své činnosti za období červenec až září 2022 na základě usnesení 

Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


