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 P R O G R A M  
5. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 2. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2022 
 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42950 ke schválení projektů v rámci 59. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 

 

 

Ing. Andrle 

3.  42790 

 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Služby podpory, údržby a rozvoje 

programového vybavení Ekonomické 

moduly Obis - EPZ, FIS a PTS" 
 
 

 

primátor hl. m. 

Prahy  

 

10.15 Mgr. Károly  

4.  42123 k návrhu na schválení Revitalizace 

nízkoprahového centra u Bulhara - 

centrum Naděje a bezprostředně 

navazujících ploch 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

radní Johnová 
 

radní Chabr 

 

10.20 Ing. Rak 

5.  43054 

 

 

 

ke schválení podrobného časového plánu 

(Akční plán PZKO 2020+) k Programu 

zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Praha CZ 01 pro období 2020+ 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6.  40777 

 

 

 

k uzavření smlouvy o dílo „Obnova 

veřejného osvětlení v projektu e-mobility“ 

se společností Technologie hlavního 

města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 

 

10.30 Ing. Rak  

T. Jílek, předs.  

předst. THMP,  

a.s.  

Ing. Fiala, člen  

předst. THMP,  

a.s.  

 

7.  42328 

 

 

 

návrh na uzavření nájemní smlouvy č. 

NAN/35/04/013170/2021 mezi hl. m. 

Prahou a ŽIVOTEM 90, z.ú. 

 

 
 

radní Chabr 

 

10.35 Ing. Rak  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  42525 

 

 

 

k návrhu na majetkoprávní vypořádání - 

pozemky k.ú. Stodůlky 

 

- přerušen 10.1.22 

 

radní Chabr 

 

10.40 Ing. Rak  

9.  42949 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DOT/81/03/000783/2021 s 

příjemcem dotace TŘI, z. ú. a Dodatku č. 

1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. DOT/81/03/000865/2021 s 

příjemcem dotace Student 2050, z. s. 
 

 

 

radní Johnová 10.45 

 

 

Ing. Havelková 

10.  42972 

 

 

 

k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce v kap. 0662 - KUC 

MHMP v roce 2022 

 

radní Třeštíková 

 

10.50 MgA. Sulženko,  

Ph.D.  

RNDr. Řehák, 

ředitel Městské  

knihovny v Praze 

 

11.  42990 

 

 

 

k návrhu na jmenování člena dozorčí rady 

Domu národnostních menšin o.p.s., se 

sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, IČO: 

28516346 
 

 
 

radní Třeštíková 

 

10.55 MgA. Sulženko,  

Ph.D.  

12.   Podání  11.00  

13.   Operativní rozhodování Rady HMP    

14.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42851 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 

realizace projektů 59. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43019 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.  43020 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  43175 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl. m. 

Prahy  

 

  

5.  42984 k návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2022 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

6.  42272 k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti 

nájemce o souhlas vlastníka pozemku s 

postoupením nájemní smlouvy č. 

NAP/35/05/003396/2018 ve znění 

Dodatku č. 1 na fyzickou osobu 

podnikající 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

7.  40872 k návrhu na prominutí nájemného 

Římskokatolické farnosti u kostela Matky 

Boží před Týnem - Staré Město se sídlem 

Celetná 601/5, 110 00  Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  42986 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43003 uzavření dohody mezi hlavním městem 

Prahou a Technickou správou komunikací 

hl.m. Prahy, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

10.  43049 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 - Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

11.  43039 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2022 o vratku finančních 

prostředků přijatou od MČ Praha 14 a její 

vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  43050 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2022 o vratku finančních prostředků 

od MČ Praha - Dolní Měcholupy do 

státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  43060 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  42340 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a k návrhu na výpovědi nájemních 

smluv 

 

radní Chabr   

15.  42801 k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke 

Smlouvě č. D/39/554/01 o nájmu, správě 

a celkové rekonstrukci ze dne 20. 5. 1995 

 

radní Chabr   

16.  42730 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 6 a Praha - 

Kolovraty (pozemky v k.ú. Břevnov, 

pozemek v k.ú. Vokovice a pozemek v 

k.ú. Lipany) 

 

radní Chabr   

17.  42872 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

18.  43014 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

individuální dotace s příjemcem dotace 

Diakonie Českobratrské církve 

evangelické 

 

radní Šimral   

19.  42927 Návrh na formální úpravu Programu 

podpory v oblasti kultury a umění pro 

jednoleté dotace v roce 2022 a pro 

víceleté dotace na léta 2023 – 2026 

 

radní Třeštíková   

20.  42819 

 

 

 

k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2021 do 

roku 2022 v kap. 06 - Kultura a cestovní 

ruch 

 

radní Třeštíková 

  

  

21.  43048 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  43089 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

23.  43036 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy a na pronájem jiných 

služebních bytů hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

24.  42970 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

8. 12. 2021 do 14. 12. 2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

25.  43031 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

22.12.2021 do 28.12.2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

26.  43033 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

29.12.2021 do 4.1.2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

27.  43100 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

5. 1. 2022 do 11. 1. 2022 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43125 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti za období říjen až prosinec 2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

 


