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 P R O G R A M  
15. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 4. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 14. jednání Rady HMP ze dne 8. 4. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32909 

 
 

 

k uzavření Memoranda o spolupráci krajů 
při zajištění dopravní obslužnosti 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 
 

 

3. 32811 k vyhlášení 43. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4. 32923 
 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20  

5. 32721 ke koncepčním studiím Seifertova-
Táboritská a Seifertova-Hlavní nádraží 
 
- předáno 9. 4. 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.25 Ing. Rak, BBA. 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

6. 32645 ke Studii dopravních uzlů Smíchov 
 
- předáno 9. 4. 2019 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.30 Ing. Prajer 
Ing. Rak, BBA. 

7. 32678 
 
 
 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku: 
Analýza oblastí s významným 
povodňovým rizikem v územní 
působnosti hlavního města Prahy včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí vodních toků Rokytky a 
Botič 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32757 

 
VH 

 
 

k volbě členů dozorčí rady společnosti 
Kolektory Praha, a.s. 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.40  

9. 32739 k přípravě záměru „Tramvajová trať 
Motol - Vypich“ 
 
- předáno 9. 4. 2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Ing. Witowski, 
gen. řed. DPP, a.s. 

10. 32703 
 
 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Regionální 
organizátor pražské integrované dopravy 
 
- předáno 11. 4. 2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík, ředitel 
ROPID 
 
 

11. 32297 k návrhu na využití finančních prostředků 
určených na investiční akci TSK HMP, a. 
s. č. 4347 - Akce pro BESIP 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.55 Ing. Šustr 

12. 32800 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. 
konané dne 26. 4. 2019 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.00  

13. 29519 k návrhu na směnu nemovitých a 
movitých věcí v k. ú. Běchovice, Michle, 
Modřany, Řeporyje, Strašnice a Záběhlice 
mezi společností České dráhy, a.s. a hl.m. 
Prahou 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak, BBA 

14. 32182 
 

k návrhu úplatného převodu dvou částí 
pozemku parc.č. 670/18 v k. ú. Bubeneč a 
zřízení služebnosti 
 
 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak, BBA 
 

 

15. 32640 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy parc. č. 2665/339 v katastrálním 
území Kyje, obec Praha 
 
 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak, BBA 

16. 32593 k přípravě koncepce strategického řízení 
společností s majetkovou účastí hl. m. 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.20  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 32844 

 
 

k návrhu na doplnění představenstva 
Pražské energetiky, a.s. 
 
 
 

radní Chabr 11.25  
 

18. 32393 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v rámci Programu 
adiktologických služeb pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.30 PhDr. Klinecký 

19. 32379 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0504, § 4399 a úpravu rozpočtu v roce 
2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.35 PhDr. Klinecký 

20. 32650 
 
 

 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z rozpočtu hlavního města 
Prahy v roce 2019 v sociální oblasti a 
úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.40 PhDr. Klinecký 
 

21. 32719 k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 
celkových nákladů investiční akce 
příspěvkové organizace Městská 
poliklinika Praha v působnosti odboru 
ZSP MHMP v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.45 PhDr. Klinecký 

22. 32764 
 
 

 

aktualizace Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu a 
udělení Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu pro tzv. 
Centrum duševního zdraví 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.50 PhDr. Klinecký 
 
 
 

 

23. 32876 
 
 

 

k záměru realizovat zákonodárnou 
iniciativu hlavního města Prahy za účelem 
posílení postavení obcí při nabývání 
nemovitostí z vlastnictví státu 
 
- elektronicky  
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.55  

24. 32669 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
Kongresovým centrem Praha, a.s. za 
účelem zajištění výstavních prostor pro 
konání veletrhu vzdělávání Schola 
Pragensis 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.00 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 32767 k zapojení hl.m. Prahy do výzvy č. 

30_19_009 v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci 
 
 
 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 

26. 31347 k návrhu na přidělení finanční podpory v 
rámci partnerství hl. m. Prahy při 
pořádání akcí v oblasti sportu v roce 2019 
 
 
 

radní Šimral 12.10 Mgr. Němcová 

27. 32199 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019 
na základě Celoměstských programů 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze - programy II. B a II. C 
 
 
 

radní Šimral 12.15 Mgr. Němcová 

28. 32928 k vyjádření souhlasu s konáním akce 
Global Goals World Cup Prague 2019 a 
zajištění součinnosti při její realizaci v 
podobě bezúplatné výpůjčky dotčených 
prostor 
 
 
 

radní Šimral 12.20 Mgr. Němcová 

29. 32685 k návrhu na změny v obsazení dozorčí a 
správní rady  Nadačního fondu Praha ve 
filmu Prague Film Fund 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.25 Mgr. Cipro 
L. Claussová, 
Nadační fond 
Praha 

30. 32801 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Švandovo divadlo na 
Smíchově 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.30  Mgr. Cipro 

31. 31106 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy 
restaurace - přípojky" 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.35 Ing. Prajer 

32.  Podání  12.40  
33.  Operativní rozhodování Rady HMP    
34. 32835 k návrhu programu jednání 6. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 25. 4. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32902 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32877 k zániku mandátu člena Zastupitelstva 
hlavního města Prahy RNDr. Daniela 
Mazura, Ph.D., a k předání osvědčení 
členu Zastupitelstva hlavního města Prahy 
Ing. Ladislavu Kosovi 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 32328 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 
stavbu „Připojení objektů FTTS Praha 8 - 
1. stavba na síť TMCZ“ na pozemcích 
323/3, 3732/1, 3965/2, 3981, 3832/1, 
3827, 3830/4 a 3819/1 v k.ú. Libeň, Praha 
8 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

4. 32330 k povolení výjimky ze stavebních uzávěr 
pro komunikaci Pobřežní III, 1. a 2. etapa, 
úseky Šaldova - Za Invalidovnou a Za 
Invalidovnou - Voctářova, pro stavbu 
„Rozšíření optické sítě společnosti 
Vodafone Czech Republic a. s. na 
Rohanském nábřeží a v ul. Voctářova, 
Praha 8 - k.ú. Karlín a Libeň“ umístěné na 
pozemcích parc. č. 767/4, 767/10, 
767/130, 767/142, 767/143, 767/147, 
767/151, 767/172, 767/174, 774/1, 841/2, 
844/1, 844/23, 844/3, 845/14, 845/16, 
854/1 a 854/8v k. ú. Karlín a parc. č. 
3959/1, 3959/12, 4001/2, 4001/9, 4001/14 
a 4111/1 v k. ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

5. 32331 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem stavby „Připojení objektů FTTS 
Praha 6 - 1. stavba na síť TMCZ“ v k. ú. 
Ruzyně, Praha 6 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 32334 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem stavby „Připojení objektů FTTS 
Praha 4 - 5. stavba na síť TMCZ“ na 
pozemcích parc. č. 2942/1, 2956 a 2961 v 
k.ú. Nusle a parc. č. 894/8, 1052/113, 
1052/115, 1052/178, 1052/266, 1294/1, 
3201/1 a 3329/3 v k. ú. Krč 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 32335 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Rozšíření sítě Dial Telecom 
Seifertova, Italská, Mánesova, Praha 2+3“ 
na pozemcích parc. č. 4098/1, 4109, 4110, 
4112, 4117, 4125/1, 4125/2, 4135, 4136, 
4372/19 a 4372/48 v k. ú. Vinohrady, 
Praha 2 a Praha 3 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

8. 32433 k povolení výjimky ze stavebních uzávěr pro 
komunikaci Pobřežní III, 1. a 2. etapa, úseky 
Šaldova - Za Invalidovnou a Za Invalidovnou - 
Voctářova, pro stavbu „Rozšíření optické sítě 
T-Mobile v oblasti Rustonka - Rohanské 
nábřeží, Praha 8“ na pozemcích v k. ú. Karlín 
a Libeň 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

9. 32530 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Rozšíření sítě Dial 
Telecom a.s. na území Prahy 7 - k.ú. 
Holešovice“, na pozemcích parc. č. 89/13, 
417/3, 438/3, 447/2, 447/3, 2297/1, 
2410/3, 2410/64, 2410/65, 2480 a 2482 v 
k.ú. Holešovice, Praha 7 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

10. 32614 
 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů Institutu plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy na Projekt 
Soutok 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

11. 32672 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na aktivní politiku zaměstnanosti 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací MČ 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 32617 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 32718 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 32743 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Ďáblice k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou 
pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na její vytvoření 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 32586 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 31116 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 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a 
v k.ú. Horní Měcholupy) 
 

radní Chabr   

17. 32508 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 - Zbraslav (nemovitosti v k.ú. 
Zbraslav) 
 

radní Chabr   

18. 32344 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 - Újezd (pozemky a 
komunikační stavba v k.ú. Újezd u 
Průhonic) 
 

radní Chabr   

19. 31662 k návrhu úplatného převodu pozemků 
parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 
1589/5, vše v k.ú. Vysočany 
 

radní Chabr   

20. 32517 k návrhu úplatného převodu pozemku 
parc.č. 1101/3 o výměře 78 m2 v k.ú. 
Hlubočepy 
 

radní Chabr   

21. 32532 ke schválení návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2786 o výměře 661 m2 
v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

22. 30787 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. 
Troja 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 32634 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 557/2 k. ú. Radlice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném 
ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Chabr   

24. 30998 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  
parc.č. 537/6, k.ú. Horní Měcholupy, 
parc.č. 647/2 a parc.č. 647/22, vše k.ú. 
Dolní Měcholupy, parc.č.3693/3 a parc.č. 
3705/6 vše k.ú. Břevnov, parc.č. 3312/2, 
parc.č. 3312/3 a parc.č. 3312/5  vše k.ú. 
Zbraslav z vlastnictví ČR -  právo 
hospodaření s majetkem státu České 
energetické závody, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

25. 32119 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Chabr   

26. 32628 k návrhu na schválení uzavření nájemní 
smlouvy a dodatků k nájemním 
smlouvám 
 

radní Chabr   

27. 32488 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností 
CENTRAL GROUP 15. investiční a. s. a 
CENTRAL GROUP 62. investiční s.r.o. 
 

radní Chabr   

28. 32715 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2018 do 
roku 2019 v kap. 05 – Zdravotnictví a 
sociální oblast 
 

radní Johnová   

29. 32768 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2019 
 

radní Johnová   

30. 32410 k návrhu na financování projektů v rámci 
Programu adiktologických služeb pro 
městské části pro rok 2019 
 

radní Johnová   

31. 32567 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 – Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 32746 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
„Finanční zajištění překrývání přímé 
pedagogické činnosti učitelů se 
zohledněním provozu mateřských škol“ 
 

radní Šimral   

33. 32736 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu školské právnické osoby 
Vyšší odborná škola publicistiky, se 
sídlem Opatovická 160/18, 110 00 Praha 
1 – Nové Město, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

34. 32653 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 a 
k návrhu opatření přijatého odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

35. 32571 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 a 
k návrhu opatření přijatého odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

36. 32631 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace s příjemcem 
dotace AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 
 

radní Šimral   

37. 32584 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. 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

38. 32687 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13. 3. 2019 do 19. 3. 2019 
 

Ing. 
Ondráčková 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32922 Informace o podání přihlášky do projektu URBACT náměstek primátora 
Hlaváček 

32756 o aktuálním stavu Akčního plánu projektů ekonomické diplomacie na období 2018 
– 2019 

radní Šimral 

32883 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 
1.Q. 2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Třeštíková 
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