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 U PR A V E N Ý   P R O G R A M  
 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 6. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 20. 6. 2017  
                           - zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 22. 6. 2017 
 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26266 

 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Operátor 
ICT, a.s. za rok 2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 představenstvo 
a dozorčí rada 
Operátor ICT, a.s. 

3. 26245 k návrhu na schválení zavedení 
Multikanálového odbavovacího systému 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3a. 25869 k předložení objednávky služeb a 
zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku dle příkazní smlouvy o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování konceptu Smart Cities - 
projekt "Komplexní řízení energetiky v 
budovách hlavního města Prahy s 
využitím energetického managementu" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

4. 24726 k návrhu zpracování analýzy a projektu 
Informačního systému krizového řízení 
HMP 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

5. 26003 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Modernizace Informačního 
systému krizového řízení - modul Řízení a 
Řešení " 
+ CD 
 
- předáno 22.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 26024 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Vybudování nové návštěvnické WiFi v 
Zoologické a Botanické zahradě" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 25459 k záměru odboru informatiky MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Podpora a 
rozvoj programového vybavení 
stávajícího systému spisové služby pro  
MHMP a Městskou policii Praha“ 
 
- předáno 21.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
 

8. 25101 k nájemní smlouvě na nájem nebytových 
prostor pro provoz datového centra - 
KCP, a.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 25908 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky s 
názvem "Dodání smaltovaných uličních 
tabulí - objednávka č. 2" vypsané na 
základě rámcové smlouvy č. 
INO/06/04/000070/2016 a na vyloučení 
uchazečů ze zadávacího řízení 
 
- předáno 21.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.45 JUDr.Novaková 

10. 26288 
 
  VH 

k schválení řádné účetní závěrky 
společnosti Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. za rok 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 představenstvo 
a dozorčí rada 
Technická správa 
komunikaci hl.m. 

  Prahy, a.s. 

11. 25592 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 4045/10 a parc.č. 4045/11 v k.ú. 
Strašnice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 21.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Ing.Prajer 

12. 25763 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 6 
+ CD 
 
- předáno 21.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing.Komárek, 
starostka MČ 
Praha-Nebušice 
Ing.Hejl, starosta 
MČ Praha-
Suchdol 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 24604 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 451 (MČ 
Praha 8; výstavba rodinných domů, 
občanského vybavení, sportovních ploch) 
+ CD 
 
- předáno 5.4.17 
- neschváleno 11.4.17 
- nově předáno 21.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8 
 

14. 22773 k pravidlům umísťování reklamních ploch 
na sloupech a stožárech na veřejných 
prostranstvích hl. m. Prahy 
 
- předáno 22.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

15. 24358 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Revitalizace objektu Franze 
Kafky č.p. 24" 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15 J.Rak,BBA 
zástupce poradce 
TPD s.r.o. 
 

16. 25926 k návrhu umisťování reklamy na sloupech 
na území hl.m. Prahy 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 J.Rak,BBA 
 

17. 25621 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
1691/3, 1691/4, 1691/5 k.ú. Hostivař do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25 J.Rak,BBA 
 

18. 26351 vyjádření k rozkladu proti rozhodnutí 
Ministerstva kultury České republiky ve 
věci prohlášení polikliniky "Pod 
Marjánkou" za kulturní památku 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 J.Rak,BBA 
 

19. 25145
A 

k návrhu na schválení uzavření dodatků k 
nájemním smlouvám 
 
- předáno 22.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 J.Rak,BBA 
 

20. 26214 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 28. 6. 2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 26375 

 
  VH 

k přípravě podkladů pro akvizici 
společnosti Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 představenstvo 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost a.s. 
 

22. 26376 k realizaci dílčích záměrů hl. m. Prahy na 
rozvoj areálu Výstaviště Praha 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 zástupce  
Rozvojové 
projekty Praha, 
a.s. 
 

23. 26306 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje 
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní Lacko 
 

10.55 Ing.Tunkl 

24. 25628 o zohlednění energetických a 
ekologických parametrů nově 
pořizovaných vozidel při modernizaci 
vozového parku hl. m. Prahy a 
souvisejících organizačních složek 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní  
Plamínková 
 

11.00 Ing.Kyjovský 
Ing.Kaas 

25. 25829 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 1754/3 (94 m2) v k. ú. Slivenec 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Vlk 

26. 26055 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2457/1, parc. č. 2482, parc. č. 2649/1, 
parc. č. 2649/5, parc. č. 2649/9, parc. č. 
2649/10 a parc. č. 2649/11 v k. ú. 
Stodůlky 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.10 Ing.Vlk 

27. 26104 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace 
skládky Velká Chuchle“ 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Vlk 

28. 26002 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Divadlo Spejbla a 
Hurvínka 
 
 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 
Mgr.Kirschnerová 
 

29. 26236 
 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za rok 2016 
 
 
 

radní Wolf 11.25 představenstvo 
a dozorčí rada 
Obecní dům, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 26253 

 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Rozvojové 
projekty Praha, a.s. za rok 2016, k určení 
auditora a ke změně názvu společnosti 
 
 
 

radní Wolf 11.30 představenstvo 
a dozorčí rada 
Rozvojové 
projekty Praha, 
a.s. 

31. 26190 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PVA a.s. konané dne 
29. 6. 2017 
 
- předáno 21.6.17 
 

radní Wolf 11.35  

32. 25982 k návrhu na schválení záměru realizovat 
veřejnou zakázku na provedení procesně 
personálního auditu Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 22.6.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.40 Ing.Dederová 

33.  Podání  11.45  
34.  Operativní rozhodování Rady HMP    
35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
Jednání Rady HMP bude dále pokračovat v rezidenci primátorky  
 
 K revitalizaci veřejného prostoru 

Severojižní magistrály 

  Gehl Architects 
 Urban Quality 
 Consultants 
 Institut plánování 
 a rozvoje hl. m. 
 Prahy 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26133 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 26141 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0464 a 
kap. 0264 - SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 26077 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
na financování projektu ITI 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 26148 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 

  

5. 26156 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy na 
úhradu nákladů na sociální pohřby 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 26177 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými 
celky určený pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha - 
Nebušice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 26184 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017  o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu  Zaměstnanost 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 26187 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 HMP a k návrhu na vrácení 
neinvestičních příspěvků Úřadu práce 
České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26189 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na Veřejné 
informační služby knihoven 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 26212 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26216 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na výkon sociální práce určených pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 26230 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
kultury na program Veřejné informační 
služby knihoven (VISK 3) určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ Praha 17 a MČ 
Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 26250 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva kultury v 
souvislosti s financováním programu 
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v 
muzejnictví určený pro  MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26262 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   
15. 26293 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 

  

16. 26297 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
podporu úspor energie EFEKT 2017 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 26328 
 
   

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 

  

18. 25539 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 25918 k žádosti o vrácení poplatku za odtah 
vozidla 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

20. 26258 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

21. 25874 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů Institutu plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy na 
urbanistickou studii Těšnov, koncepční 
studie, metodické dokumenty a technické 
průzkumy, PP Soutok, analýzu významu 
pouličního parkování pro rozvoj obchodů 
a služeb v parteru ulic, pořizování 
VVURU a SEA na změny ÚPD a na 
projekt revitalizace Karlova náměstí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

22. 25431 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem realizace stavby 
„PVDSL5C_E05_A_DEJS219_OK“ - 
výstavba zemního vedení sítě 
elektronických komunikací v ul. 
Zátopkova a Atletická, Praha 6, na 
pozemcích parc. č. 2442/22, 2442/37, 
2463/2, 2481/28, k.ú. Břevnov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 25880 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „P 10 - Michle, 
Sedmidomky, demontáž VV, nové kNN 
(S-134596)“, na pozemcích parc. č. 2945, 
2946/1, 2947/1, 2949/1, 2949/3, 2949/9, 
2950/1, 2950/6, 2950/9, 3007/1 a 3007/26 
vše v k.ú. Michle, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

24. 25892 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem realizace záměru "Obnova 
vodovodních řadů, ul. Paprsková a okolí, 
Praha 4", na pozemcích parc. č. 2272/2, 
2272/3, 2376/1, 3264/1, 3264/2, 3265/1, 
3266, 3267/3, 3267/4, 3268, 3269, 
3270/6, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 
3276/1, 3277, k.ú. Krč 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

25. 25919 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem realizace záměru "Zkapacitnění 
kanalizace, ul. Paprsková, Praha 4", na 
pozemcích parc. č. 2360/1, 2360/2, 
2375/1, 2375/14, 2375/15, 2375/16, 2578, 
2581/38, 2581/49, 2581/95, 3264/1, 
3264/2, 3265/1, 3266, 3267/3, 3267/4, 
3268, 3269, 3270/1, 3270/6, 3271, 3272, 
3273, 3274, 3275, 3276/1, k.ú. Krč 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

26. 25921 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Tramvajová trať 
Divoká Šárka - Dědinská“, k.ú. Liboc, 
Ruzyně, Veleslavín a Vokovice, Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

27. 26014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
záměr „Obnova SSZ 2.318 Seifertova - 
Italská“, na pozemcích parc. č. 175/2, 
175/3, 331, 4333/1 a 4342 v k.ú. Žižkov a 
parc. č. 4107/1, 4117, 4372/1 a 4372/26 v 
k.ú. Vinohrady, Praha 2 a Praha 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

28. 25639 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 3 (veřejné 
osvětlení) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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29. 25121 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 - Petrovice 
(pozemky v k.ú. Petrovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 24891 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, v části týkající se 
svěření věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 9 (pozemky v 
k.ú. Libeň, Prosek a Střížkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 25680 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 448 o výměře 17 m2 k.ú. 
Březiněves 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 26028 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1756/2 v k. ú. Buštěhrad, obec 
Buštěhrad, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 25853 k návrhu o úplatné nabytí chodníků, 
vodorovného a svislého dopravního 
značení, zeleně vč. drenáže, parkové 
obruby a retenčního pásu, 4 uličních 
vpustí, železobetonového schodiště a 
pozemků parc. č. 2947/13, 2947/14, 
2947/15, 2947/16, 2947/17, 2947/18, 
2948/16, 2948/17, 2949/12, 2948/20, 
2948/21, 2948/22, 2949/15 a 2949/14 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví Trigema Smart 
byty s.r.o., do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 25500 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 778/21 v k. ú. Letňany do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 26061 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu DN 100 v k.ú. Hostivař 
z vlastnictví LP-SP s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 26094 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks 
stožárů veřejného osvětlení v k.ú. 
Koloděje z vlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 25870 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k pozemku parc. 
č.1652/1 v k.ú. Modřany  
 

radní Grabein 
Procházka 
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38. 26058 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

39. 25798 k návrhu dodatku č. 40 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

40. 25552 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce, uzavření 
dohody o narovnání a dohody o ukončení 
smlouvy o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41. 25958 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

42. 25974 k návrhu na schválení nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

43. 26243 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

44. 25897 
 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Městská poliklinika Praha 
 

radní Lacko 
 

  

45. 26239 
 
 

k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu a ubytovací místnosti hl. 
m. Prahy 
 

radní Lacko   

46. 26064 k návrhu dodatku č. 4 k mandátní 
smlouvě č. MAN/21/03/004987/2009, 
uzavřené dne 20. 8. 2009, stavba č. 8615 
Kolektor Hlávkův most 
 

radní 
Plamínková 

  

47. 25677 k návrhu OCP na schválení vzorové 
pachtovní smlouvy a na uzavření 
pachtovní smlouvy s panem Lukášem 
Křelinou na dobu neurčitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP HMHP, parc. č. 2233 v 
k.ú. Suchdol 
 

radní 
Plamínková 

  

48. 25981 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti se 
společností České dráhy, a.s. 
 

radní 
Plamínková 
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49. 26128 k úpravě rozpočtu běžných výdajů hl.m. 

Prahy pro rok 2017 převodem z kapitoly 
06 - Kultura a cestovní ruch do kapitoly 
02 - Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 25995 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - grantu č. 
DOT/66/05/1646/2017 
 

radní Wolf   

51. 25889 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2712 ze 
dne 1.11.2016 k návrhu na zrušení Zásad 
pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání 
akcí v oblasti kultury a v oblasti 
cestovního ruchu ve znění usnesení Rady 
č.149 ze dne 31.1.2017 
 

radní Wolf   

52. 26082 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 výuky dějin 20. století a 
vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin v roce 2017" 
 

radní  
Ropková 

  

53. 26118 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený pro Karlínské 
gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 na 
vyplacení peněžitého ocenění v 
souvislosti se "Školní cenou Fair play 
2016" 
 

radní  
Ropková 

  

54. 26105 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 
 

  

55. 26108 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

56. 26237 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

57. 26229 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

58. 26097 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 
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59. 26188 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

60. 26261 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

61. 26269 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 

  

62. 26201 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola Tolerance, 
Praha 9, Mochovská 570, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

63. 26265 k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 8, 
 Za Invalidovnou 1 
 

radní  
Ropková 

  

64. 26080 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy a povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 
 

radní  
Ropková 

  

65. 25845 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Praha 
2, Ječná 30 
 

radní  
Ropková 

  

66. 26100 k návrhu odpovědi paní Aleně Vackové 
na stížnost na Obchodní akademii 
Holešovice, se sídlem Praha 7, 
Jablonského 3/333 
 

radní  
Ropková 

  

67. 25983 k návrhu odpovědi panu Jiřímu Zárubovi 
na stížnost na Základní školu, Praha 5, 
Pod Radnicí 5 
 

radní  
Ropková 

  

68. 26039 
 
  

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední odborná škola 
logistických služeb, Praha 9, Učňovská 
1/100 
 

radní  
Ropková 
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69. 26259 

 
 

k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy a k návrhu na povolení 
výjimky ze stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě v příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola při 
Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, 
Ke Karlovu 2 
 

radní 
Ropková 

  

70. 26238 
 
  

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

radní 
Ropková 

  

71. 25937 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   

72. 25529 k návrhu na změnu zřizovací listiny  
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy  Integrované centrum sociálních 
služeb Odlochovice 
 

radní Hodek   

73. 25998 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 
2017 
 

radní Hodek   

74. 25999 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Háje v roce 
2017 
 

radní Hodek   

75. 26000 
 
  

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   

76. 26286 
 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 
a úpravu limitu prostředků na platy a 
rozpočtu příspěvkových organizací hl. m. 
Prahy v roce 2017 
 

radní Hodek   

77. 26256 
 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 
limitu prostředků na platy příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2017 
 

radní Hodek   

78. 26290 
 
 

k návrhu na úpravu limitu prostředků na 
platy a úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu 
v kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   
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79. 25505 k návrhu na uzavření Smlouvy o dílo č. 

DIL/03/07/000012/2017 s Českou 
republikou, Obvodním soudem pro Prahu 
1 o odborné dezinfekci dokumentů 
 

ředitelka 
MHMP 

  

80. 26142 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
24.5.2017 do 30.5.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26210 Informace o aktuálním ratingovém hodnocení hl.m.Prahy agenturou Standard & 
Poor´s - červen 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

26287 Informace - zpráva dozorčí rady  společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke 
dni 13.4.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

26276 Informace pro Radu hl. m. Prahy o uplatnění nároků na náhradu škody ve věci 
poškození tří sloupů veřejného osvětlení při dopravních nehodách 
 

ředitelka 
MHMP 
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