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

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 19. 4. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43777 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva 

hlavního města Prahy pro volební období 

2022 - 2026 a k návrhu, aby území 

hlavního města Prahy tvořilo ve volbách 

do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

konaných v roce 2022 jeden volební 

obvod 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 

 

 

 

Mgr. Štefaňák 

3.  43833 k návrhu na odvolání a jmenování nového 

zástupce hl. m. Prahy do funkce Legal 

Entity Appointed Representative pro 

účely realizace mezinárodních 

výzkumných a inovačních projektů 

financovaných Evropskou komisí 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Kubešová 

4.  41190 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Služby podpory, údržby a rozvoje 

programového vybavení Ekonomické 

moduly Obis - EPZ, FIS a PTS “ a k 

úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.20 Mgr. Károly 

5.  42388 k vydání opatření obecné povahy - 

územního opatření o zrušení částí 

stavební uzávěry pro trasy městské 

kolejové dopravy v Praze 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.25 Ing. Čemus 

6.  43057 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0114 

TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová - 

Pod Zličínem západ; stavební práce" a k 

návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

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

7.  43663 k návrhu na přijetí a poskytnutí daru 

humanitární pomoci od České federace 

potravinových bank, z.s.v souvislosti s 

řešením migrační vlny z Ukrajiny 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 JUDr. 

Štalmachová 

8.  43739 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky s 

názvem „Revitalizace Růžového sadu“ 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 RNDr. Kyjovský 

9.  44058 k návrhu na poskytování zvláštní ceny 

jízdného 0 Kč na území HMP osobám, 

které opustily Ukrajinu v souvislosti s 

probíhající vojenskou invazí Ruské 

federace na Ukrajinu od 1. 5. 2022 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.45 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

10.  43881 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 

10.50 Ing. Šíma 

11.  43537 k uzavření Dodatku č. 1 k rámcové 

smlouvě na zajištění vybraných prvků 

městského mobiliáře a dalších činností č. 

DIL/35/04/012133/2021 se společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak  

T. Jílek, předseda 

představenstva 

THMP, a.s.  

Ing. Novotný, 

místopředseda 

představenstva 

THMP, a.s.  

 

12.  43693 k oznámení záměru Městské části Praha 

14 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 14, pozemků, jejichž 

součástí jsou bytové domy v k.ú. Černý 

Most, předloženého podle ustanovení       

§ 18 odst. 1 písm. a) 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 
 

 
 

radní Chabr 11.00 Mgr. Dytrychová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

13.  43783 k oznámení záměru městské části Praha - 

Libuš na prodej věcí z vlastnictví 

hlavního města Prahy, svěřených do 

správy městské části Praha - Libuš, 

pozemků v k.ú. Libuš, předloženého 

podle § 18 odst. 1 písm. a) 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 
 
 

 

radní Chabr 11.05 Mgr. Dytrychová 

14.  43363 k návrhu na Plán regionální péče pro 

oblast duševního zdraví v hlavním městě 

Praze 2020 – 2030 
 

 

 

radní Johnová 11.10 

 

Ing. Havelková 

15.  43877 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi 

hl. m. Prahou, ZZS HMP a Univerzitou 

Karlovou - 2. LF a Memoranda o 

spolupráci mezi hl. m. Prahou, ZZS HMP 

a Univerzitou Karlovou - 3. LF 
 
 

 

radní Johnová 11.15 Ing. Havelková 

16.  42749 k návrhu Statutu Sociálního nadačního 

fondu hlavního města Prahy 
 
 

 

radní Johnová 

 

radní Zábranský 

 

11.20 Ing. Mezková, 

MPA 

Ing. Tunkl 

17.  43666 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - 

rekonstrukce kuchyně" a na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 

2022 
 
 

 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

18.  43723 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06 a na 

poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti cestovního ruchu 

pro rok 2022 
 

 
 

radní Třeštíková 11.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

19.   Podání  11.35  

20.   Operativní rozhodování Rady HMP    

21.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  44112 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43790 k návrhu OCP MHMP na udělení 

souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do 

vlastnictví příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3.  43866 k návrhu OCP MHMP na udělení 

souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do 

vlastnictví příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4.  43555 

 

 

k návrhu OCP MHMP na schválení 

pachtovní smlouvy mezi hl. m. Prahou a 

Spolkem udržitelný rozvoj IČO: 

22880569 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  43688 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

6.  43704 k návrhu na uzavření Dohody o zrušení 

věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

7.  43767 k návrhu na uzavření darovací smlouvy k 

bezúplatnému narovnání pozemků na 

území hl.m. Prahy v k.ú. Podolí 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

8.  44022 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků (investiční akce: 

„0045826 Graficko-designérská soutěž 

JIS - výstupy“, příspěvkové organizace 

ROPID) vl. hl. m. Prahy z roku 2021 do 

roku 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43884 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 

zajišťovanou autobusovými dopravci PID 

v 1. čtvrtletí 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10.  42141 k návrhu na úhradu pokut za opožděné 

podání daňového tvrzení k dani z nabytí 

nemovitých věcí Městskou částí Praha - 

Dolní Měcholupy a k dani z převodu 

nemovitostí Městskou částí Praha 10 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  42742 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport v souvislosti s finančním 

vypořádáním projektu Školní obědy 

dostupné pro každé dítě V. v rámci 

Operačního programu potravinové a 

materiální pomoci z MPSV a vrácením 

nevyčerpaných fin. prostředků 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  44023 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 13 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  44047 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2022 o neinvestiční 

transfer určený na projekt 

spolufinancovaný EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  44119 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

aktuálním vývojem dění na Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  42849 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

pozemků se Správou železnic, státní 

organizace 

 

radní Chabr   

16.  42249 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 221/109 v k.ú. Černý Most z 

vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 

podílových spoluvlastníků společných 

částí budovy  č.p. 884, v k.ú. Černý Most, 

kteří jsou zapsáni na LV č. 170 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

17.  43553 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 1686/1 a parc. č. 1686/6 v k.ú. 

Hostivař, obec Praha, do vlastnictví 

hlavního města Prahy a  úpravu rozpočtu 

hl. m. Prahy na rok 2022 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  43816 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 580/33 a parc.č. 580/94 v k.ú. 

Petrovice, obec Praha, z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ:    

128 00, do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

19.  43841 

 

k návrhu na bezúplatné nabytí movitého 

majetku - hrobového zařízení (odúmrť) z 

vlastnictví České republiky (Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových) 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

20.  43660 k návrhu na uznání vlastnického práva k 

části pozemku parc. č. 2864/8 o výměře 

205 m2 v k.ú. Michle 

 

radní Chabr   

21.  43460 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 9, Praha 10, 

Praha 11 a odejmutí správy svěřené věci z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 9 (pozemek v k.ú. Libeň, 

pozemek v k.ú. Malešice, pozemky v k.ú. 

Háje a pozemek v k.ú. Hloubětín) 

 

radní Chabr   

22.  43770 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy pro rok 2022 v kap. 

0582 

 

radní Johnová   

23.  43966 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl.m. Prahy pro protidrogovou 

politiku 

 

radní Johnová   

24.  43367 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o zajištění provozu 

Podnikatelského a inovačního centra č. 

DIL/53/03/001864/2021 ze dne 17. 6. 

2021 

 

radní Šimral   



 7 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25.  43712 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2022, k 

návrhu na odpis nedobytných pohledávek 

u příspěvkových organizací v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a k návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

26.  43639 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků pro soukromé školství na 

území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

27.  43727 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

28.  43796 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 a 

poskytnutí finančních prostředků na 

posílení mzdových prostředků pro 

pracovníky škol a školských zařízení 

zřizovaných hlavním městem Prahou a 

městskými částmi hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

29.  43878 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 

31.03.2022" 

 

radní Šimral   

30.  43899 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

31.  43973 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola a Střední škola, 

Praha 4, Kupeckého 576, v rejstříku škol 

a školských zařízení 

 

radní Šimral   

32.  44107 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 

 

radní Šimral   

33.  43950 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková   

34.  43874 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

35.  43895 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

36.  44036 k návrhu na pronájem bytu zvláštního 

určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

37.  43671 

 

k návrhu na uzavření nájemních smluv k 

bytům svěřeným Městské části Praha 3 

 

radní Zábranský   

38.  43379 k návrhu na převod nevyčerpaných 

prostředků kap. 09 z roku 2021 do roku 

2022 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v kap. 09 na rok 2022 

 

ředitel MHMP   

39.  44041 k Informativní zprávě o plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 

hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

40.  44104 k návrhu na rozpracování usnesení 36. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

28. 4. 2022 

 

ředitel MHMP   

41.  43976 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 a ke stanovení 

zajištění stravování Krajského 

asistenčního centra pomoci Ukrajině, 

infokiosku na Hlavním nádraží Praha a 

uprchlického centra na Václavském 

náměstí 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

44006 ke změně pro nákup elektrické energie a zemního plynu pro potřeby hl. m. Prahy a 

jeho organizací prostřednictvím příspěvkové organizace Pražského společenství 

obnovitelné energie 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

42797 zpráva o činnosti představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za 

období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

44061 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti za období leden až březen 2022 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

43845 Informace o veřejných sbírkách za rok 2021 ředitel MHMP 

 


