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 P R O G R A M  
 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 5. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 25. 4. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25551 k volbě přísedících Městského soudu v 

Praze 
 
- předáno 26.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 25384 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 (novela zákona 
o ochraně ovzduší) 
 
- předáno 26.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.15 RNDr.Kyjovský 

4. 24971 k Akčnímu plánu Regionální inovační 
strategie hl. m. Prahy na období 2017-
2018 a aktualizaci Regionální inovační 
strategie hl. m. Prahy 
 
- předáno 26.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.20 Mgr.Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

5. 25488 k záměru podání kandidatury na 
uspořádání Mistrovství světa ve sportovní 
gymnastice mužů a žen 2022 v hlavním 
městě Praze 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 25467 k revokaci usnesení Rady HMP č.96 ze 
dne 24.1.2017 k návrhu na vyhlášení 
výběrového řízení na funkci 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl.m. Prahy 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 25428 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy v roce 2017 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 
Bc.Černý, pov.říz. 
Botanická 
zahrada HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25290 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy v roce 2017 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO HMP 
 

9. 25478 k vyhodnocení projektu SWITCH - Kolo 
součást života 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Kaas 

10. 24029 k návrhu na uzavření Dohody o finančním 
vypořádání mezi hlavním městem Prahou 
a firmou PRŮMSTAV a.s 
 
- předáno 26.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Ing.Vlk 

11. 24759 k návrhu na schválení soudního smíru - 
pozemek parc.č. 2306/5 k.ú. Suchdol 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 24556 k návrhu na prohlášení o existenci 
zákonného předkupního práva k Pavilonu 
D – objektu čp. 3303 v k.ú. Smíchov 
 
- předáno 28.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 25079 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č. 0753 ze dne 31.5.2005 a k návrhu na 
bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími 
podmínkami po dobu 10-ti let 
parc.č.174/1,3187/1 v k.ú. Nusle 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 
 
- předáno 28.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 J.Rak,BBA 
 

14. 25135 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Svazu důstojníků a 
praporčíků Armády České republiky, z.s. 
z rozpočtu běžných výdajů kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní Hadrava 10.10 Mgr.Barták 

15. 25168 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 0102 "TV Koloděje, etapa 0009 
K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace 
Koloděje“ 
 
- předáno 28.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 25462 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 

hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
roce 2018 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Cipro 
 

17. 25412 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov se zvláštním režimem Terezín 
 
- předáno 28.4.17 
 

radní Hodek 10.25 PhDr.Klinecký 
Ing.Ryšánková 

18. 25269 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 

19. 25358 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola 
Karla Herforta, fakultní škola 
Pedagogické fakulty UK, Praha 1, 
Josefská 4 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 

20. 25388 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. 
na zajištění 10. ročníku Celostátního 
setkání učňovské mládeže s názvem: 
Machři roku 2017 
 
- předáno 26.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 

21. 24462 k návrhu dohody o narovnání za 
provedení víceprací spojených s realizací 
Stavby č. 40126 „Pražská konzervatoř, 
Praha 1, Na Rejdišti 1, vybudování 
koncertního sálu ve dvorním traktu“, 
etapa 0002 - učebny a koncertní sál, mezi 
firmou VW Wachal a.s. IČO 25567225 na 
straně jedné a Hlavním městem Prahou na 
straně druhé 
 
- předáno 28.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.45 Ing.Prajer 

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25641 ke schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytování služeb podpory a údržby 
programového vybavení č. 
INO/40/60/003198/2015 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 25293 
 
   

k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků na zajištění výpravy hl.m. 
Prahy na Hry VIII. Letní Olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2017 v 
Jihomoravském kraji 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 25400 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Březiněves k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva vnitra rozpočtové kapitoly 
generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru z dotačního programu 
Dotace pro jednotky SDH 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 25490 k návrhu na rozšíření účelu investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Libuš z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2016 
a ponechané k využití ke stejnému účelu v 
roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 25601 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Lysolaje k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25322 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery  z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP  a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ Praha 16 a k návrhu 
na vrácení neinvestičních příspěvků 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25497 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery  z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25498 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 25556 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 

  

10. 25371 k návrhu na prominutí a odpis části 
pohledávky a schválení dohody o uznání 
dluhu a způsobu jeho vypořádání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21041 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 - Suchdol (pozemek 
v k.ú. Suchdol) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 24533 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 16 (pozemky v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 24848 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 - Ďáblice a 
Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. 
Ďáblice a Zbraslav) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 25315 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku  
parc.č. 2380  (135 m2) k.ú. Krč  
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 25352 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 527/123 (177 m2) v k.ú. Střížkov z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 
697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 25378 k návrhu na bezúplatné nabytí části 
pozemku parc.č. 2848/488  (20 m2)v k.ú. 
Záběhlice 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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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 24060 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č.1868/15  (13 m2) v k.ú. Dubeč do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25181 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 108 (116 m2) a části pozemku pacr.č. 
405/9 (86 m2) k.ú. Vřesník do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 24887 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1372/71 ( 114 m2) v k.ú. 
Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 25402 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 3085/7 (190 m2) k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25145 k návrhu na schválení uzavření  dodatků k 
nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25429 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25416 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 1293/675, 1293/677, 1293/681, 
1293/683, 1293/689, 1293/690, 1293/691 
z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domů č.p. 
1299-1305, a souvisejících pozemků parc. 
č.1985, 1986 a 1989, vše k.ú. Řepy, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Společenství vlastníků objektu Španielova 
1299-1305, Praha 6 
 

radní Lacko   

24. 25292 k návrhu přiznání odměny za II. pololetí 
roku 2016 řediteli příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

25. 25396 k návrhu na napojení objektů na 
poplachový monitorovací systém 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 25367 k návrhu na přerušení činnosti školních 
družin a k návrhu na rozsah provozu 
mateřských škol v příspěvkových 
organizacích zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní  
Ropková 

  

27. 25328 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 25485 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích v roce 2015/2016 - Excelence 
středních škol 2016" 
 

radní  
Ropková 

  

29. 25401 k financování mezinárodního projektu 
STEPHANIE 
 

radní  
Ropková 

  

30. 25377 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace Nadačnímu fondu GAUDEAMUS 
na zajištění XXVI. ročníku Dějepisné 
soutěže studentů gymnázií České a 
Slovenské republiky 
 

radní  
Ropková 

  

31. 24762 k návrhu na odvolání zástupce zřizovatele 
ve Školské radě vyšší odborné školy při 
příspěvkové organizaci Karlínská 
obchodní akademie a vyšší odborná škola 
ekonomická, Praha 8, Kollárova 5 
 

radní  
Ropková 

  

32. 25514 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 18. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25209 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   

34. 25444 k návrhu na rozpracování usnesení 26. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27.4.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

35. 25409 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.3.2017 do 4.4.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25512 Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

25567 Informace o vypracované Analýze bydlení a realitního trhu na území hlavního 
města Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti 
 

radní Lacko 

25602 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení ředitele 
MHMP č. 13/2016 evidovaných v březnu 2017 
 

ředitelka 
MHMP 
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