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 P R O G R A M  
16. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 4. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis ze 14. jednání Rady HMP ze dne 11. 4. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43863 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění ochrany před DDoS útoky 

rozšířením technologie F5" 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  43692 k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění služeb k technologiím 

ECC®/iVISEC® k Městskému 

kamerovému systému hl. m. Prahy" 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4.  43649 

 

 

k návrhu na prominutí smluvní pokuty v 

souvislosti s prodlením odevzdání 

Technicko-ekonomické studie realizace 

projektu Autonomní mobilita v hl. m. 

Praze společnosti Operátor ICT, a.s. 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Kubešová 

5.  43308 k návrhu dalšího postupu ve věci 

prověření páté trasy metra 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.25 Ing. Šíma 

Ing. et Ing. 

Tomčík, ředitel 

ROPID 

6.  43450 

 

 

 

 

 

k záměru nadlimitní veřejné zakázky na 

služby zadávané v řízení se soutěžním 

dialogem s názvem "Revitalizace parku 

Vrchlického sady, novostavba tramvajové 

trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukce 

Nové odbavovací haly Praha hlavní 

nádraží", ke schválení smlouvy o 

společném zadávání, ke jmenování 

komise a zavedení nové investiční akce 

do centrálního číselníku akcí vč. 

stanovení celkových nákladů akce 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7.  43642 k přípravě záměru „Elektrifikace 

autobusových linek 142 a 225“ 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.35 Ing. Witowski, 

gen. řed. DP 

HMP, a.s. 

8.  43644 k přípravě záměrů „Elektrifikace 

autobusových linek 174 a 184“ a „TT 

Motol – Vypich“ 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.40 Ing. Witowski, 

gen. řed. DP 

HMP, a.s. 

9.  43439 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce 

„Rekonstrukce ulice Na Florenci, Praha 

1“ a Smlouvy o postoupení práv a 

povinností ze společného povolení a 

úpravě rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP ODO-SK (akce:„0045975 -  Na 

Florenci, rek. komunikace, P1“) v 

kapitole 03 Doprava 

 

- stažen 19.4.22 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen. řed. 

TSK HMP, a.s. 

10.  43961 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 a 

poskytnutí účelové investiční dotace 

městské části Praha 9 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

11.  43174 návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi 

hl. m. Prahou a ústavem ACORUS, z.ú. 

 

- přerušen 19.4.22 

 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12.  40064 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 639/10 a 642 v k.ú. Běchovice do 

vlastnictví hl.m. Prahy 
 

 
 

radní Chabr 11.00 

 
Ing. Rak 

13.  42837 

 

 

k záměru vytvoření společného podniku 

(tzv. joint venture) ve věci správy 

tepelného hospodářství hlavního města 

Prahy 
 
 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

14.  43788 k projektu „Transformace systému péče o 

Pražany, kteří potřebují intenzivní 

podporu a byli umisťováni do zařízení 

mimo HMP, včetně posílení kapacit péče 

v hl.m. Praze" 
 

 
 

radní Johnová 11.10 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  43742 

 

 

 

k návrhu Memoranda o spolupráci na 

rozvoji komunitních služeb v rámci 

procesu transformace systému sociálních 

služeb pro Pražany s organizací Abakus - 

nadační fond zakladatelů Avastu 
 

 
 

radní Johnová 11.15 Ing. Mezková, 

MPA 

16.  43276 k návrhu na poskytnutí individuální 

podpory v oblasti volného času dětí a 

mládeže v roce 2022 
 
 

 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 

17.  43370 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 a na poskytnutí 

neinvestiční účelové individuální dotace 

Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na 

zajištění XXX. ročníku Dějepisné soutěže 

studentů gymnázií České a Slovenské 

republiky 
 
 

 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

18.  43343 

 

 

 

k návrhu smlouvy o partnerství s 

finančním příspěvkem mezi hl. m. Prahou 

a partnerem projektu financovaného z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - Krajský akční plán III Praha 

(KAP III) 
 

 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19.  43434 

 

 

 

k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "ZŠ 

Ružinovská, P4 - rekonstrukce hlavní 

budovy", a na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy a k úpravě celkových nákladů 

na rok 2022 
 

 

 

radní Šimral  11.35 Mgr. Němcová 

20.  43598 k návrhu na změnu v obsazení správní 

rady Pražského inovačního institutu, z.ú. 
 

 
 

radní Šimral 11.40 Ing. Kubešová 

21.  42922 

 

 

 

k návrhu na vyhlášení dotačního 

programu Pilotní ověření systému péče o 

talenty na pražských základních a 

středních školách v rámci projektu Prague 

Smart Accelerator financovaného z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 
 

 
 

radní Šimral 11.45 

 

Ing. Kubešová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22.  43829 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelových 

individuálních neinvestičních dotací na 

zajištění humanitární pomoci uprchlíkům 

z Ukrajiny a k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 
 

 
 

radní Třeštíková 11.50 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

23.  43982 k návrhu na změnu charakteru dotace 

poskytnuté Městské části Praha 3 a k 

úpravě rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy 
 
 

 

radní Zábranský 11.55 Ing. Tunkl 

24.  44044 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha – Ďáblice 
 

 

 

radní Zábranský 12.00 Ing. Tunkl 

25.   Podání  12.05  

26.   Operativní rozhodování Rady HMP    

27.  43977 k návrhu programu jednání 36. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28. 4. 2022 

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 913 

ze dne 19. 4. 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

28.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42614 k úpravě rozpočtu mezinárodního 

projektu STEPHANIE v roce 2022 

realizovaného odborem FON MHMP 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  44005 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43137 k návrhu dodatku č. 1 k Darovací smlouvě 

č. DAH/39/01/000567/2021 mezi hlavním 

městem Prahou a Českou republikou - 

Krajským ředitelstvím policie hlavního 

města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4.  43401 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

NAP/54/09/016970/2019 uzavřené mezi 

hl.m. Prahou a společností 

WAKEMASTER s.r.o. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5.  43732 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

a ukončení smluvního vztahu s 

Ministerstvem obrany 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

6.  43817 k návrhu na úpravu rozpočtu (investičních 

akcí příspěvkové organizace ROPID) vl. 

hl. m. Prahy v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

7.  43910 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu o výši id. 1/12 

na pozemku parc. č. 1714/3, k.ú. Hostivař 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8.  43965 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc.č. 2417/2 v k.ú. Zbraslav, obec 

Praha, z vlastnictví společnosti MOL 

Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, 

do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

9.  43923 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 

neinvestičních příspěvků na výkon 

pěstounské péče přijatých od MČ hl.m. 

Prahy Úřadu práce České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10.  43960 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu Ministerstva práce a 

sociálních věcí k zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  43730 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   

12.  43508 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 12 

(pozemek v k.ú. Kamýk a pozemky v k.ú. 

Modřany) 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

13.  43848 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   

14.  43751 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce Domova pro seniory 

Dobřichovice č. 42536 "Přístavba a 

rekonstrukce DS Dobřichovice" 

 

radní Johnová   

15.  44015 k personálním změnám v Komisi Rady 

HMP pro důstojné stárnutí a Komisi Rady 

HMP pro rozvoj komunitní péče 

 

radní Johnová   

16.  44019 k návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 

Prahy pro prorodinnou politiku 

 

radní Johnová   

17.  43382 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v 

kapitole 04 - školství, mládeže a sportu 

 

radní Šimral   

18.  43609 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 

na rok 2022, v působnosti odboru SML 

MHMP 

 

radní Šimral   

19.  43789 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport v souvislosti s financováním 

projektu Implementace Krajského 

akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

 

radní Šimral   

20.  43900 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na zajištění 

neinvazivního RT-PCR testování dětí a 

žáků v souladu s příslušným mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 

radní Šimral   

21.  43971 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  43636 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m. 

Prahy v návaznosti na financování 

projektů "Krajský akční plán vzdělávání v 

hlavním městě Praze", "Komplexní 

program rozvoje a podpory pražského 

školství" a "iKAP 2 - Komplexní program 

rozvoje klíčových oblastí" (v rámci OP 

VVV) odboru školství, mládeže a sportu 

MHMP v roce 2022 
 

radní Šimral    

23.  43705 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

24.  43747 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP a 

příspěvkových organizací v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

25.  43772 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

kap. 10 v roce 2022 

 

radní Třeštíková   

26.  43752 k návrhu na schválení slevy z nájemného 

z bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

27.  43815 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

28.  43880 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

29.  43915 k návrhu na pronájem jiného služebního 

bytu hl.m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

30.  43879 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. 

hl. m. Prahy a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací městským částem 

hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti v r. 2022 

 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43872 Informace k veřejné zakázce "Vytvoření a implementace Systému operativního 

řízení při povodních pro hlavní město Prahu" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

 


