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 P R O G R A M  
 22. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 6. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 30. 5. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25943 k volbě přísedících Městského soudu v 

Praze 
 
- předáno 31.5.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 25668 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Zajištění podpory a rozvoje 
agendového informačního systému pro 
podporu výkonu činností pořizování 
územně plánovacích podkladů a 
dokumentací hl. m. Prahy " 
 
- předáno 31.5.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 25645 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů 
zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu 
v kap. 0264 - SVC MHMP v roce 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO HMP 
 

5. 25842 ke zrušení veřejné zakázky "Tvorba 
vizuálního stylu a správa internetových 
prezentací projektů Praha sportovní a 
Praha volnočasová s přidruženou 
marketingovou podporou" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Mgr.Fáberová 
 

6. 25962 k návrhu na schválení Memoranda o 
vzájemné spolupráci mezi Českou 
republikou - OLYMP CENTRUM 
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, 
hlavním městem Prahou a Městskou částí 
Praha 6 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 
 

7. 26022 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2016 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.35 Ing.Melkesová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25980 k Účetním závěrkám příspěvkových 

organizací zřízených hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy za rok 
2016 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40 Ing.Melkesová 
 

9. 25586 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. čtvrtletí 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45 Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
Ing.Melkesová 
JUDr.Thuriová 
J.Rak.BBA 
 

10. 25765 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Chabry 
 

11. 25769 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha - Libuš 
 

12. 25770 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 13 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha - Řeporyje 
 

13. 25771 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 16 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
M.Popek, starosta 
MČ Praha-Lipence 
S.Fresl, starosta 
MČ Praha-Velká 
Chuchle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 25774 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 

SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 21 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
K.Jakob Čechová, 
starostka MČ 
Praha 21, 
MUDr.Polák, 
starosta MČ 
Praha-Klánovice 
Ing.Morávková, 
starostka 
MČ Praha-
Koloděje 
 

15. 25738 k Aktualizaci č. 4 Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy na základě návrhu 
oprávněného investora - SŽDC, státní 
organizace, týkající se dopravní 
infrastruktury (koridor železnice v úseku 
Dejvice - Veleslavín) 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

16. 25593 k zadání pro koncepční studii lokality 
Klárov 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

17. 24845 rozhodnutí o odvolání Mikuláše 
Ferjenčíka proti rozhodnutí Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, příspěvkové organizace, o 
odmítnutí poskytnutí informace 
 
- předáno 31.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
 

18. 25369 k návrhu na zřízení práva stavby na části 
pozemku parc. č. 2447/27 o výměře 2072 
m2 k.ú. Břevnov 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 J.Rak,BBA 
 

19. 25959 Pozůstalost po paní Ing. Ivance 
Kellnerové 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 J.Rak,BBA 
 

20. 25804 k návrhu na spolupráci při realizaci 
výstavby Terminálu Zličín 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 J.Rak,BBA 
 

21. 26040 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1280/4, 1280/5, 1283/2 a 1283/5 
vše k.ú. Klánovice a k návrhu na 
zaplacení za jejich faktické užívání 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 25640 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. DIL/83/02/025090/2016 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 J.Rak,BBA 
zástupce TPD 
 

23. 25941 k Inventarizační zprávě o inventarizaci 
majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2016 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Melkesová 
Ing.Ženíšková 

24. 25887 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o úplatném převodu listinných 
cenných papírů společnosti Pod Juliskou, 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00  

25. 25783 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové individuální neinvestiční 
dotace z kap. 0544 v roce 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Lacko 11.05 PhDr.Klinecký 

26. 25742 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové individuální 
investiční dotace z kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Lacko 11.10 PhDr.Klinecký 

27. 26020 k návrhu na uzavření dodatku k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace 
 
 
 

radní Lacko 11.15 PhDr.Klinecký 

28. 25627 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 43312 
Černý Most II - 5. stavba et. 0002 dle 
doporučené varianty energetického 
konceptu 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Lacko 11.20 Ing.Prajer 

29. 25729 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 432/26 z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí 
domu č.p. 330 v ulici Jakobiho, Praha 10, 
a části souvisejícího pozemku parc. č. 
432/66, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Společenství vlastníků 
jednotek Jakobiho 330, vše v k. ú. 
Petrovice 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Lacko 11.25 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 25876 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Praha 1 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Hadrava 11.30 Mgr.Barták 

31. 25935 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice - Krajskému ředitelství 
policie hlavního města Prahy z rozpočtu 
kap. 07 - BEZPEČNOST a uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
daru č. DAH/66/03/001483/2016 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Hadrava 11.35 Mgr.Barták 

32. 25350 k revokaci usnesení Rady HMP č.1128 ze 
dne 26.8.2008 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků parc. č. 1376/75 o výměře 3076 
m2 a 1376/239 o výměře 520 m2 oba v  k. 
ú. Řeporyje z podílového spoluvlastnictví 
Jaroslava Hrudky a Jiřího Hrudky do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 3090  "TV Řeporyje", etapa 
0012 - Koterovská. 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.40 Ing.Vlk 

33. 25653 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 
Komunikace 2. část ul. Na Vlasačce, K 
Čestlicům a K Průhonicům" 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Vlk 

34. 24277 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. DIL/20/04/000220/2016 
k provedení stavby č. 0050 TV Slivenec, 
etapa 0007 Komunikace U Náhonu 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Ing.Vlk 

35. 23849 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0013 BABA II 
rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní 
část 
+ CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.55 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 25739 k návrhu na udělení individuální účelové 

dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 
2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Wolf 12.00 Mgr.Cipro 
 

37. 25749 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Wolf 12.05 Mgr.Cipro 
 

38. 25710 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 
2018 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní Wolf 12.10 Mgr.Skalický 

39. 25683 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 9, Chodovická 2250 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní  
Ropková 

12.15 Mgr.Němcová 
Mgr.Suchomelová 

40. 25964 k realizaci podpory polytechnického 
vzdělávání na území hl. m. Prahy v rámci 
Implementace Krajského akčního plánu 
vzdělávání 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní  
Ropková 

12.20 Mgr.Němcová 

41. 25781 návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 5, nám. 
Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou 
organizací Základní škola, Praha 5, Pod 
Radnicí 5, s účinností od 1. 9. 2017, s tím, 
že přejímající organizací, která převezme 
veškerá práva a závazky, bude 
příspěvková organizace Základní škola, 
Praha 5, Pod Radnicí 5 
 
 
 

radní  
Ropková 

12.25 Mgr.Němcová 

42. 25733 k návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 
DIL/22/03/000169/2016, uzavřené dne 
13.6.2016, stavba č. 42362 Rekonstrukce 
budov SŠ dostih. sportu a jezdectví 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Ropková 

12.30 Ing.Prajer 

43. 25611 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba" 
 
 
 

radní  
Ropková 

12.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
44. 24861 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Právní služby pro odbor 
projektového řízení Magistrátu hl. města 
Prahy" 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní  
Ropková 

12.40 Ing.Dobrovský 

45. 24749 ke schválení smlouvy "Dohoda o 
financování mezi Hlavním městem 
Prahou a Evropským investičním fondem 
o správě fondu fondů" 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Ropková 

12.45 Ing.Andrle 

46. 25786 k vyhlášení 30. a 31. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Ropková 

12.50 Ing.Andrle 

47. 25928 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Ropková 

12.55  

48. 25794 k návrhu na udělení účelových 
neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti plánování 
sociálních služeb, řešení bezdomovectví a 
mapování bezbariérovosti na lokální 
úrovni městským částem hl. m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 13.00 PhDr.Klinecký 

49. 25849 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 3 
(Integrační centrum Zahrada) a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 13.05 PhDr.Klinecký 

50. 25888 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace spolku HEWER, z.s. z 
rozpočtu kap. 0546 v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 13.10 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
51. 26045 k využití městských reklamních ploch 

JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 4. 7. - 9. 10. 2017 
 
- předáno 31.5.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.15 Ing.et Ing. Berková 
 

52. 25658 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka tiskových cartrige, tiskových 
hlav a pásek do tiskových zařízení" 
 
- předáno 31.5.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.20 Ing.Pekárková 
Schmitz & 
Partner, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
JUDr.Schmitz 

53. 25579 k návrhu na zrušení zadávacího řízení 
veřejné zakázky "Servis vozidel MHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

13.25 Ing.Pekárková 
Schmitz & 
Partner, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
JUDr.Schmitz 
 

54. 26074 k návrhu programu jednání 28. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15.6.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

13.30  

55.  Podání  13.35  
56.  Operativní rozhodování Rady HMP    
57.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25610 k průběžné zprávě o stavu plnění 

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě v hlavním městě Praze 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 25461 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemků v k. ú. Kyje ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřené do správy Městské části 
Praha 14, pro stavbu č. 0211 Lipnická - 
Ocelkova 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 25793 k návrhu Zásad, Harmonogramu a 
Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města 
Prahy na rok 2018, střednědobého 
výhledu rozpočtu do roku 2023 a 
dlouhodobého výhledu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 25963 k návrhu na změnu účelu částí 
investičních dotací poskytnutých městské 
části Praha - Suchdol z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 a ponechaných k 
využití ke stejnému účelu v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 25953 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25954 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
vlády České republiky na financování 
programu Podpora terénní práce určený 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové dotace 
MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25961 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určený pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace MČ Praha 10 a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25977 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 26012 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 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 26017 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26062 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl.m. Prahy obdržených 
jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. 
b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb., v období od 1.1.2017 do 
30.4.2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 24242 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 věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 20 (pozemek v k.ú. 
Horní Počernice) 
 
- odloženo 6.4.17 
- nově doplněno 30.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 24553 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Újezd (pozemky v k.ú. 
Újezd u Průhonic) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 25011 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 - Kunratice, 
Praha - Lipence a Praha - Újezd 
(pozemky v k.ú. Kunratice, Lipence a 
Újezd) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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15. 25069 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 
městské části Praha 11 (pozemky v k.ú. 
Háje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 25196 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 
městské části Praha 4 (pozemky v k.ú. 
Braník, k.ú. Krč a k.ú. Michle) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 25015 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, odejmutí správy 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 21 (veřejné 
osvětlení) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25532 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.1529/44 o výměře 146 m2 v k.ú. 
Řeporyje 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 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 25544 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1378/20  (61 m2) v k.ú. Řepy do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 25630 k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů 
a 1 ks přeložky veřejného osvětlení v k.ú. 
Kunratice z vlastnictví K-STAVBY, a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25776 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1151/2 a parc.č. 1151/3  v k.ú. 
Nebušice ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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22. 25791 k návrhu na bezúplatné nabytí 

rekonstrukce chodníků a úprav zeleně v 
k.ú. Vinohrady z vlastnictví právnické 
osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25893 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizace v k.ú. Sobín z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 25894 k návrhu na bezúplatné nabytí kanalizační 
stoky v k.ú. Prosek z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 25714 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 24739 k návrhu na pronájem 9 bytů hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

27. 25672 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

28. 25820 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

29. 25741 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 a použití fondu investic příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Městská 
poliklinika Praha v roce 2017 
 

radní Lacko   

30. 25789 k návrhu na uzavření dodatků k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
grantu – dotace 
 

radní Lacko   

31. 25575 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 
za rok 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 25917 k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů 
hl.m. Prahy pro rok 2017 v kap. 02 
Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 25691 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a změnu účelu použití 
ponechaných investičních prostředků z 
roku 2016 včetně zvýšení a snížení 
celkových nákladů investičních akcí v 
roce 2017 
 

radní Wolf   

34. 25868 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 
2017 
 

radní Wolf   
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35. 25913 k návrhu odpovědi kontaktní osobě na 

stížnost žáků třídy 3. B na Gymnázium, 
Praha 6, Arabská 14 
 

radní 
Ropková 

  

36. 25956 k návrhu odpovědi České školní inspekci 
na stížnost na Gymnázium Čakovice, 
Praha 9, nám. 25. března 100 
 

radní 
Ropková 

  

37. 25864 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3227 ze 
dne 22. 12. 2015 k vyhlášení 12. a 13. 
výzvy k předkládání projektových žádostí 
v rámci prioritní osy 2 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR a ke 
schválení projektů v rámci 13. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

38. 25972 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2100 ze 
dne 26. 8. 2016 k vyhlášení 22. a 23. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 2536 ze 
dne 18. 10. 2016 k vyhlášení 20. a 21. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

39. 25916 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

40. 25945 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

41. 25947 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

42. 25748 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

43. 25364 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální, Praha 8, Drahaňská 7 
 

radní  
Ropková 

  

44. 25899 k dlouhodobé výpůjčce uměleckého díla 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

45. 25737 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
3.5.2017 do 9.5.2017 

Ing.Ondráčková    
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