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R-27820 469 13.3.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl.m. Prahu“ 

R-28737 470 13.3.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Dodávka, implementace a podpora při provozu nástroje 
podporujícího účinnou detekci a zvládání pokročilých kybernetických 
hrozeb“ 

R-28516 471 13.3.2018 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění 
maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů v 
rámci HMP“ a ke jmenování komise 

R-28978 472 13.3.2018 k prohlášení Václavského náměstí za mimořádně významné území 

R-28594 473 13.3.2018 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce "Stavba č. 43773 Revitalizace spodní části Václavského 
náměstí; dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor“ 

R-28602 474 13.3.2018 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-28668 475 13.3.2018 k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Operátor ICT, a.s. 

R-27441 476 13.3.2018 k dalšímu postupu v oblasti rozvoje systému sdílených jízdních kol 

R-28664 477 13.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu cyklistických stezek (zapojení úspory 
hospodaření minulých let) MHMP- RFD SK v kapitole 03 - Doprava 

R-28691 478 13.3.2018 k zajištění telematického řízení Malé Strany pro stavbu č. 42 700 
"Revitalizace Malostranského náměstí" 

R-28565 479 13.3.2018 k návrhu na delimitaci inv. akce č. 0042981 - "Kompletní rekonstrukce v 
budově Duncan - ŠvP Janské Lázně" a úpravu rozpočtu v kap. 04 

R-28589 480 13.3.2018 ke smluvnímu zabezpečení pořádání Mistrovství světa ve florbale 2018 v 
hl.m. Praze 

R-28036 481 13.3.2018 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 6 

R-28526 482 13.3.2018 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2774/00 (Praha 6; park Hanspaulka - zeleň) a Z 2778/00 (Praha 
6; Šatovka - zdravotní zařízení) 

R-28045 483 13.3.2018 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

R-28310 484 13.3.2018 k návrhu zadání celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
2440/00 (Praha 4, Praha 12, Praha - Libuš, Praha - Kunratice; metro D v 
úseku Pankrác - Depo Písnice) 

R-28610 485 13.3.2018 k návrhu na využití prostředků z Fondu investic příspěvkové organizace 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 

R-27383 486 13.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Záběhlice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem pro Správu železniční dopravní 
cesty, státní organizace do vlastnictví hlavního města Prahy, vč. zřízení 
služebnosti 

R-27443 487 13.3.2018 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1390 ze dne 7.6.2016 - 
schválení koncesního projektu s názvem "Obnova a provoz Staroměstské 
tržnice" a schválení záměru veřejné zakázky "Obnova Staroměstské 
tržnice" 

R-28702 488 13.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 670/5, 670/7 a 516/9 k.ú. 
Písnice 



Schválená usnesení 10. Rady HMP 
ze dne 13.3.2018 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 2 z 5 

R-28950 489 13.3.2018 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na nájem nemovitostí týkajících se 
Fotbalového stadionu Ďolíček v kat. území Vršovice 

R-28492 490 13.3.2018 ke schválení výjimky ze zákazu konkurence členům dozorčí rady 
společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 

R-28821 491 13.3.2018 k návrhu na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov 
Charlotty Masarykové a na vyhlášení nového výběrového řízení 

R-27710 492 13.3.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 01 a 
poskytnutí investiční dotace MČ Praha 9 

R-25939 493 13.3.2018 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 4679 Maniny PPO, snížení 
nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín 

R-28700 494 13.3.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části 
Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves 

R-28753 495 13.3.2018 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 
14. 3. 2018 

R-28412 496 13.3.2018 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 
v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují 
sociální služby zejména na území hl.m. Prahy nebo občanům hl.m. Prahy - 
II 

R-28765 497 13.3.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018 

R-28590 498 13.3.2018 k projektovému záměru "Systémová podpora sociální práce zaměřená na 
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v 
hlavním městě Praze" financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

R-28802 499 13.3.2018 k přípravě kulturně - společenské akce "Jarní setkání seniorů HMP" 

R-28893 500 13.3.2018 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2017 a let minulých 
a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2018 

R-28403 501 13.3.2018 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých 
MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 (příp. v předchozích letech) k 
využití v roce 2018 

R-29023 502 13.3.2018 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-28444 503 13.3.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 03 - Doprava 

R-28772 504 13.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu bezbariérových úprav přechodů MHMP RFD-
SK v kapitole 03 Doprava 

R-28632 505 13.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 4 - 
Školství mládež a sport v působnosti odboru SVC MHMP - převod 
nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2017 

R-28571 506 13.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2370/81 a části pozemku 
parc. č. 2367/1 v k.ú. Kunratice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro 
výstavbu trasy metra I. D) 
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R-28785 507 13.3.2018 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 

R-28832 508 13.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů 

R-28852 509 13.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
MČ HMP 

R-28856 510 13.3.2018 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 určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 22 

R-28858 511 13.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy 

R-28863 512 13.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
MČ HMP a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu práce 
České republiky 

R-28733 513 13.3.2018 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl.m. Prahy 

R-28312 514 13.3.2018 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 svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Řeporyje 
(pozemky v k.ú. Řeporyje) 

R-28281 515 13.3.2018 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 (pozemek v k.ú. 
Radotín) a odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Šeberov (pozemek v k.ú. Šeberov) 

R-28041 516 13.3.2018 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) 

R-28086 517 13.3.2018 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 - Běchovice a 
Praha 17 (pozemek v k.ú. Běchovice a pozemky v k.ú. Řepy) 
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R-26291 518 13.3.2018 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 8 (pozemky v k.ú. 
Bohnice, Střížkov a Troja) 

R-28285 519 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 139 vč. stavby č.p. 35 o 
výměře 786 m2 v k.ú. Hodkovičky 

R-28429 520 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1177/194 v k.ú. Stodůlky 

R-28688 521 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 486/1 v k.ú. 
Třeboradice 

R-28736 522 13.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

R-28484 523 13.3.2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenství vlastníků Na Křivce 1565, Praha 10 

R-28806 524 13.3.2018 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
- garáže na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Radlice 

R-28575 525 13.3.2018 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če 
na pozemku v duplicitním vlastnictví hlavního města Prahy a společnosti 
Pražská energetika, a.s. 

R-28217 526 13.3.2018 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytu hl.m. Prahy 

R-28699 527 13.3.2018 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

R-28643 528 13.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití fondu investic u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 

R-28469 529 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 432/23-24 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domů č.p. 323, 324 v ulici Kurčatovova, 
Praha 10 a části souvisejícího pozemku parc. č. 432/48, z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví SVJ příslušných domů, vše v k.ú. Petrovice 

R-28556 530 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 432/20 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domu č.p. 325 v ulici Jakobiho, Praha 10 a 
části souvisejícího pozemku parc. č. 432/52, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví SVJ příslušného domu, vše v k.ú. Petrovice 

R-28557 531 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 432/25 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domu č.p. 326 v ulici Jakobiho, Praha 10 a 
částí souvisejících pozemků parc. č. 432/49 a parc. č. 432/52, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví SVJ příslušného domu, vše v k.ú. Petrovice 

R-28558 532 13.3.2018 k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 232/123 a parc. 
č. 232/124 v kat. území Černý Most, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a spoluvlastníků společných 
částí domu č.p. 989 a 990 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9 

R-28704 533 13.3.2018 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace 
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R-28626 534 13.3.2018 k návrhu OCP MHMP na uzavření "Smlouvy o zajištění přeložky zařízení 
distribuční soustavy bez finančního plnění" se společností PREdistribuce, 
a.s., IČO: 27376516, a to za účelem změny uložení stávajícího 
elektrického vedení v rámci pozemků parc. č. 1368/3, 1368/2, 607/7, 
607/8, 613/1 a 1295/2 v k.ú. Vokovice tak, aby HMP mohlo provést 
plánovanou "Revitalizaci Vokovického rybníka" 

R-28841 535 13.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů 
pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, na období leden - srpen" 

R-28424 536 13.3.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
roku 2018 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu rozpočtu v 
kap. 05 v roce 2018 

R-28524 537 13.3.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy Domov se zvláštním režimem Terezín 

R-28788 538 13.3.2018 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-28938 539 13.3.2018 k návrhu programu jednání 35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
22.3.2018 

 


