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 P R O G R A M  
36. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 10. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 10. 10. 2022 

- zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 17. 10. 2022 

- zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 10. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44937 

 

 

 

k záměru odboru informatických činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Rozvoj a provoz systému pro správu, 

řízení a monitoring identit v prostředí hl. 

m. Prahy" a k úpravě celkových nákladů 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  46028 

 

 

k aktuálnímu stavu běžících jednání s 

investory o spoluúčasti na rozvoji území 

hl. m. Prahy 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15  

4.  45926 

 

 

k návrhu na vyhlášení Programu na 

podporu projektů ke zlepšení stavu 

životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 

2023 
 

 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5.  45963 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací 

hl.m. Prahy v období 2022 – 2023 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.25 Ing. Šíma 

6.  44606 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 05 na rok 

2022 a poskytnutí daru organizaci Pro 

Dialog, z.s. 
 
 

 

radní Johnová 10.30 Ing. Mezková, 

MPA 

7.  46038 

 

 

k dalšímu postupu HMP ve správním 

řízení vedeném Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-

S0517/2018/VS ve věci OZV 18/2011, 

OZV 10/2013 a OZV 10/2015 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

10.35 JUDr. Thuriová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  46066 k návrhu na vyhlášení Programu na 

podporu nultých ročníků na středních 

školách v rámci integrace ukrajinské 

mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. 

Prahy na rok 2023 
 

 
 

radní Šimral 10.40 Mgr. Němcová 

9.  46045 k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola a Střední škola 

Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4 
 
 

 

radní Šimral 10.45 Mgr. Němcová 

10.  45714 

 

VH 

 

k určení auditora společnosti Prague City 

Tourism a.s. 
 

radní Třeštíková 10.50 Ing. Paneš, Ph.D. 

představenstvo 

Prague City 

Tourism, a.s. 

dozorčí rada 

Prague City 

Tourism, a.s. 

 

11.  45519 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 

účelové investiční dotace Městské části 

Praha 9 v roce 2022 
 

 

 

radní Třeštíková 10.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

12.  45754 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 11.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

13.  45997 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku "Výběr externího 

poradce k zavedení ČSN ISO 37001 v 

podmínkách Magistrátu hl. m. Prahy" 
 

 

 

ředitel MHMP 11.05 Mgr. Dufková 

14.   Podání  11.10  

15.   Operativní rozhodování Rady HMP    

16.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  38386 

 

 

k úpravě rozpočtu mezinárodního 

projektu STEPHANIE v roce 2022 

realizovaného odborem FON MHMP 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  46049 

 

 

k zahraniční pracovní cestě člena 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  45835 

 

 

k návrhu na schválení textu vzorové 

Smlouvy o zajištění odděleného sběru 

komunálního odpadu na území hl. m. 

Prahy 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

4.  45820 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určený na podporu 

expozičních a výstavních projektů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

5.  45872 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva pro 

místní rozvoj z Operačního programu 

Technická pomoc na financování projektu 

Řízení ITI Pražské metropol. oblasti IV. 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

6.  45888 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté investiční a neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Životní prostředí 

2021-2027 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

7.  45944 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 5 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8.  45945 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9.  45970 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2022 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10.  45973 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 o vratku 

finančních prostředků od MČ Praha 7 do 

státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

11.  45990 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva 

zdravotnictví na specializační vzdělávání 

nelékařů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12.  45991 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 služby péče o 

dítě v dětské skupině a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

HMP a PO HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  45996 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

na rok 2022 v souvislosti s vratkou 

finančních prostředků do státního 

rozpočtu z akce realizované v rámci 

Operačního programu výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  45675 k návrhu na účetní odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

15.  45724 k návrhu na účetní odpis pohledávek hl.m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  45708 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

10  k podání žádosti o poskytnutí účelové 

dotace v rámci vyhlášené výzvy z 

Národního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  45834 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   

18.  45949 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti se 4. úpravou rozpočtu v roce 

2022 zaslanou z MŠMT určenou pro 

regionální školství ve správě územně 

samosprávných celků 

 

radní Šimral   

19.  45951 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu na rok 2022 

školám a školským zařízením kraje 

Hlavní město Praha 

 

radní Šimral   

20.  45661 k pověření Komise Rady HMP pro 

udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti 

kultury a umění realizovat první kolo 

hodnocení žádostí podaných v rámci 

výzvy č. 0231/2022 jejímž 

vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury 

ČR, Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních 

kulturních a kreativních center - velká 

kulturní a kreativní centra 

 

radní Třeštíková   

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45953 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 

a.s. za 3. čtvrtletí roku 2022 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

46035 k plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 

od 1.1.2022 do 31.7.2022 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

 

45746 Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za 

I. pololetí 2022 

 

ředitel MHMP 

 


