
 1 

 P R O G R A M  
37. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 10. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 16. 10. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30645 k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 
na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Dobrovský 

3. 30195 k návrhu na uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor - Pražské kreativní 
centrum 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Rak,BBA 
 

4. 31291 k návrhu Nařízení, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hl. m. 
Praze (Pražské stavební předpisy) 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

5. 30976 k uzavření memoranda o vzájemné 
spolupráci a podpoře při přípravě, 
výstavbě a provozu cyklistického areálu v 
Praze 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 31102 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městským částem na rozvoj 
sportovní infrastruktury na vrub kapitoly 
0464 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 31259 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory pražským sportovním svazům za 
účast na Pražském festivalu sportu a 
volného času 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 31166 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0264 

a kap. 0220 v souvislosti s novou inv. akcí 
v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Fáberová 

9. 31377 k přípravě návrhu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2019 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45  

10. 31075 ke koncepční studii Seifertova-Hlavní 
nádraží 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.50 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

11. 31076 ke koncepční studii Seifertova-Táboritská 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská  
 

9.55 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

12. 31373 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 
Nový Suchdol - Komunikace" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vlk 

13. 31003 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací z kap. 0254 v roce 
2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 31067 k návrhu na vyhlášení grantového 
programu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro 
rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 

15. 31121 ke schválení aktualizace vybrané kapitoly 
Operačního manuálu OP Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.15 Ing.Andrle 

16. 31235 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zajištění outsourcingu reprografických 
služeb" 
 
 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

10.20 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 31318 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing.Dederová 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 31378 k návrhu na zrušení komisí Rady HMP 

 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 31273 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 
0464 - SVC MHMP na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 31052 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
Krajský akční plán vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 31096 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 31140 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru 
všeobecného praktického lékařství 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 31178 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 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 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 31179 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 3, MČ 
Praha - Klánovice a MČ Praha - 
Kolovraty 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 31201 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 31217 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na výdaje spojené se 
společnými volbami do Parlamentu ČR a 
zastupitelstev v obcích a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 31233 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 31238 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 31241 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 20 a MČ 
Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 31246 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 
0461 v souvislosti s vratkou 
neinvestičního transferu MŠMT 
poskytnutého v rámci  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 31265 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP a k návrhu na vrácení 
části neinvestiční dotace Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 31293 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 31212 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3242 ze 
dne 20. 12. 2016 k návrhu na schválení 
Metodického pokynu, upravujícího 
postavení a působnost věcně příslušných 
odborů Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím, ve kterých 
plní hl. m. Praha funkci zřizovatele, a to v 
oblasti rozpočtu a finančního hospodaření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 31325 k zajištění a provedení inventarizace 
majetku a závazků hl.m. Prahy k 
31.12.2018 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 31164 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 31200 k návrhu na použití fondu investic u 

příspěvkové organizace Městská 
nemocnice následné péče v působnosti 
odboru ZSP MHMP v roce 2018 
 

radní Lacko   

20. 31108 k návrhu schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 31253 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací Divadlo Na 
zábradlí, Galerie hl. m. Prahy a Městská 
knihovna v Praze 
 

radní Wolf   

22. 31292 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkové organizace Hudební divadlo 
v Karlíně 
 

radní Wolf   

23. 31203 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2018 IV. 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 31236 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj 
obce a kap. 02 Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 31226 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2018 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 29947 k návrhu OCP na uzavření Smlouvy o 
zřízení služebnosti se státním podnikem 
Povodí Vltavy 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 31073 k návrhu OCP na ukončení nájemní 
smlouvy č. NAP/67/04/001732/2004 
dohodou a uzavření nové nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 31261 k návrhu OCP na ukončení Smlouvy o 
výpůjčce č. VYP/85/04/002274/2017 
uzavřenou dne 18.7.2014 s Městskou částí 
Praha 9 dohodou, z důvodu svěření 
správy  části pozemku MČ Praha 9 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 30657 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 37. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

30. 30910 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 39. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 30316 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování projektů 35. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

32. 30995 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

33. 31296 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

34. 31299 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (střední odborná učiliště, 
pedagogicko-psychologické poradny, 
dětské domovy, domovy mládeže a 
speciální školy) 
 

radní 
Ropková 

  

35. 31300 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (gymnázia, střední 
odborné školy, vyšší odborné školy a 
školní jídelna) 
 

radní 
Ropková 

  

36. 31138 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 
 

radní 
Ropková 

  

37. 31115 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 
sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

38. 31088 k návrhu odpovědi na stížnost na Taneční 
konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 
1, Křižovnická 7 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství a mládeže 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

39. 31338 k návrhu na schválení uzavření Smlouvy 
o spolupráci při nahrávání časového 
jízdného pro zaměstnance Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

31380 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podniku hl. m. Prahy za období červenec - září 2018 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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