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 P R O G R A M  
 13. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 4. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 28. 3. 2017 
                           - zápis ze 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 31. 3. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25133 k návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Miloši Formanovi 
 
- předáno 29.3.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 25131 k návrhu na udělení stříbrné medaile 
hlavního města Prahy prof. Jiřímu 
Chválovi 
 
- předáno 29.3.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 25226 k návrhu na neudělení souhlasu s užitím 
vlajky hlavního města Prahy společnosti 
Augustine Management s.r.o. 
 
- předáno 29.3.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 25236 k uplatnění dočasného zákazu zastavení  
při sportovních a společenských akcích 
konaných na komunikacích hl.m. Prahy v 
roce 2017 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Heroudek 

6. 24327 k realizaci mezinárodních projektů 
INNOTRANS a InnovaSUMP 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Dobrovský 
 

7. 24737 k návrhu dalšího postupu při dokončení 
výdechových objektů v ulici Nad 
Octárnou a Nad Královskou oborou, 
vybudovaných v rámci Souboru staveb 
městského okruhu v úseku Malovanka - 
Pelc/Tyrolka 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 23997 k návrhu na realizaci požadavků 
městských částí na úpravy v PID 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 24213 ke schválení oznámení o zahájení řízení o 

návrhu opatření obecné povahy - 
územního opatření o změně stavební 
uzávěry stanovené nařízením Rady hl. m. 
Prahy č. 14/2001 Sb. HMP ze dne 
26.6.2001, pro trasy městské kolejové 
dopravy v hlavním městě Praze, zrušením 
části této uzávěry 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
 

10. 24800 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 11) 
 
- předáno 29.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jirava,  
starosta 
MČ Praha 11 
 

11. 24447 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2336 (780 m2 ) a 2336/79  (1075 
m2) v kat. území Chodov 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 25003 k návrhu na financování projektů v rámci 
Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast adiktologických služeb 
pro rok 2017 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní Lacko 10.00 PhDr.Klinecký 

13. 25142 výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodávky, demontáž, instalace a 
výměny technických zařízení pro vozidla 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní Hadrava 10.05 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

14. 24913 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1103/1, parc. č. 1103/2 a parc. č. 1104 
v k. ú. Velká Chuchle 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vlk 

15. 24056 k identifikaci a posouzení možných 
variant správy a provozování Nové vodní 
linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Žejdlík,MBA 
předs.předst. 
PVS, a.s. 

16. 24745 k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. 
Prahy, Práčská 1885, 106 00, Praha 10 - 
Záběhlice, IČO: 45247650 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 
Ing.Krchov,Ph.D., 
ředitel Lesy HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 25119 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 

příspěvkové organizace Pražská 
informační služba v roce 2017 
 
- předáno 31.3.17 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 
PhDr.Dolanská, 
MBA, ředitelka 
PIS 

18. 25146 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 
DIL/61/02/008008/2016 k provedení 
stavby č. ORG 0041692 "VOŠ a SŠ V. 
Hollara, P 3 - rekonstrukce oken" 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní  
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 

19. 25266 k podávání žádostí hl. m. Prahy o podporu 
v Operačním programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní  
Ropková 

10.35 Ing.Dobrovský 

20. 25071 ke schválení revize č. 1 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR pro 
programové období 2014-2020 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Ing.Andrle 

21. 24601 k návrhu na provedení revitalizace 
Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje 
 
- předáno 29.3.17 
 

radní Hodek 10.45 J.Rak,BBA 
J.Mlčoch, ředitel 
Pohřebního 
ústavu hl.m. 
Prahy 
 

22. 25143 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
8.2.2017 do 14.2.2017 
 
- předáno 31.3.17 
 

Ing.Ondráčková 10.50  

23.  Podání  10.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 24631 ke jmenování komise pro otevírání 

nabídek, pro posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Stavba č. 42808 Rekonstrukce 
Vinohradské ulice - projektová a 
inženýrská činnost" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 25221 k návrhu na změny členů v Komisích 
Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a 
otevřenou a pro cyklistickou dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23895 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 126/5 (5 m2) a parc. č. 126/6 (9 m2) v 
kat. území Bohnice za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
rekonstrukce komunikace „Staré 
Bohnice“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 24849 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 25250 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Národního programu 
Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25243 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
návrhu na vrácení finančních prostředků 
za sociální pohřeb Ministerstvu pro místní 
rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25211 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro školní rok 2016/2017" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25234 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
ze Státního fondu životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z  
Programu podpory sídelní zeleně 
určeného pro MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 25246 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 25249 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery  z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určených pro 
MČ HMP  a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 25259 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 25263 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 - 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 25264 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 25147 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Radotín z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 16, 
předložené podle § 13 odst. 4 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 Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 25006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č.1968/2  (103 m2) k.ú. Braník do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 24685 k návrhu na schválení úplatného převodu 
pozemku parc. č. 2585/3 o výměře 61 m2 
k.ú. Kobylisy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 22164 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1358/30  (81 m2) v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví společnosti 
EUROLA s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25027 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 25064 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 24331 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25044 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0544  a 0546 v roce 2017 
 

radní Lacko 
radní Hodek 

;   

22. 25170 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové a úpravu 
rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 
 

radní Lacko   

23. 24833 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
bytu hl. m. Prahy a na prodloužení doby 
nájmu bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

24. 24513 k návrhu na pronájem jiného bytu 
 

radní Lacko   

25. 24009 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

26. 25229 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

27. 24998 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy s panem Ing. Patrikem Klossem 
na dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 25019 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy s panem Tomášem Pellou na 
dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 25197 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
běžných výdajů na rok 2017 v kapitole 02 
- Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 25206 k návrhu na vydání stanoviska ve věci 

povolení výuky dvou volitelných 
předmětů v anglickém jazyce v 
příspěvkové organizaci Gymnázium Oty 
Pavla, Praha 5, Loučanská 520 
 

radní  
Ropková 

  

31. 25158 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Vyšší 
odborná škola ČUS, s.r.o., se sídlem 160 
17 Praha 6, Zátopkova 100/2, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

32. 25180 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25204 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro školní rok 2016/2017" 
 

radní  
Ropková 

  

34. 25166 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP v roce 2017 
 

radní Wolf   

35. 25043 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

36. 24988 k návrhu Dohody o postoupení smlouvy o 
podnájmu č. PNO/01/01/001366/2016 ze 
dne 15. 05. 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 25192 k návrhu na rozpracování usnesení 25. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
30.3.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 25140 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.1.2017 do 24.1.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25342 Zpráva představenstva  a  dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti 
k 30. 3. 2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

25325 Informace o veřejných sbírkách 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

