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 P R O G R A M  
 35. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 10. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 10. 10. 2017 
                           - zápis z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 10. 10. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27208 k pojmenování ulic a náměstí na území 

hlavního města Prahy 
 
- předáno 11.10.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 27055 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- předáno 11.10.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 26614 k smluvnímu zabezpečení pořádání ECA 
Mistrovství Evropy ve vodním slalomu, 
2018 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Mgr.Fáberová 

5. 27108 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 27125 k návrhu na upřesnění názvu a celkových 
nákladů akce u investičních akcí v kap. 02 
- Botanická zahrada hl. m. Prahy 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 26680 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina - 
projektová a inženýrská činnost" 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Prajer 

8. 26874 k návrhu opatření osvětové kampaně 
,,Černí pasažéři" 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 27190 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací 

hl.m. Prahy v období 2017 - 2018 
 
- předáno 11.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Kaas 
Ing.Smolka, TSK, 
a.s. 

10. 21562 k návrhu na vypořádání práva stavby 
formou úplatného převodu pozemků parc. 
č. 2557/82 o výměře 117 m 2 a  parc. č. 
2557/7  o výměře 692 m2 v kat. území 
Břevnov 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 27044 k návrhu na schválení Dohody o 
narovnání - Olivova dětská léčebna o.p.s. 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 25277 k návrhu ukončení smluvních vztahů s 
Technickou správou komunikací hl.m. 
Prahy, p.o. a k návrhu na uzavření nových 
nájemních smluv s Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 26863 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 6. 
2006 mezi Českou republikou-Státním 
pozemkovým úřadem a hlavním městem 
Prahou na pozemky v k. ú. Labská 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Ženíšková 

14. 27376 k zajištění a provedení inventarizace 
majetku a závazků hl.m. Prahy k 
31.12.2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Ženíšková 

15. 26349 k návrhu na poskytnutí účelové dotace SH 
ČMS -  Městskému sdružení hasičů hl. m. 
Prahy z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Hadrava 10.15 Mgr.Barták 

16. 27069 k návrhu na zpracování mikroskopického 
dopravního modelu kapacity Severojižní 
magistrály pro potřeby revitalizace 
veřejného prostoru Severojižní magistrály 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Lacko 10.20  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 27022 k odsouhlasení účasti hlavního města 

Prahy v dotačním programu LIFE v 
období 2018 - 2024 za účelem podpory 
implementace "Programu zlepšování 
kvality ovzduší - aglomerace Praha 
CZ01" (PZKO) 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 
 

18. 27059 k revokaci usnesení Rady HMP č.1981 ze 
dne 15.8.2017 k návrhu Dodatku č. 42  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. 
 
- předáno 12.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 

19. 26930 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce ke stavbě č. 0102 TV Koloděje, 
etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 
Komunikace Koloděje 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vlk 

20. 26996 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 12.10.17 
 

radní Wolf 10.40 Mgr.Cipro 
Mgr.Rozehnal 

21. 27117 k návrhu na udělení individuálních 
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu na rok 2017 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Wolf 10.45 Mgr.Cipro 

22. 27127 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Cipro 

23. 27340 k návrhu na jmenování člena správní rady 
Integračního centra Praha o.p.s. se sídlem 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, IČO: 
24228320 
 
- předáno 12.10.17 
 

radní Wolf 10.55  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 27174 ke schválení projektů v rámci 25. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní 
Ropková 

11.00 Ing.Andrle 

25. 27175 ke schválení projektů v rámci 27. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní 
Ropková 

11.05 Ing.Andrle 

26. 27269 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 11.10.17 
 

radní 
Ropková 

11.10 Ing.Andrle 

27. 27046 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium 
Evropská, P6 - rekonstrukce fasády II." v 
areálu a objektu Vyšší odborné školy 
pedagogické a Střední odborné školy 
pedagogické a Gymnázia, Evropská 33, 
166 23 Praha 6 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.15 Mgr.Němcová 

28. 26396 k návrhu na uzavření Memoranda o 
spolupráci při řešení problematiky 
bezdomovectví 
 
 
 

radní Hodek 11.20 PhDr.Klinecký 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 

29. 27401 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Ďáblice 
 
 
 

radní Hodek 11.25 PhDr.Klinecký 
Bc.Valinčičová 

30. 27118 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Pořízení skenovací techniky pro 
digitalizaci archivních materiálů v 
Archivu hl. m. Prahy“ 
 
- předáno 11.10.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Mgr.Jíša 

31.  Podání  11.35  
32.  Operativní rozhodování Rady HMP    
33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27008 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 
2017 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 27133 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
radní 
Ropková 
 

  

3. 27138 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 27212 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 27182 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí a z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27266 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o poskytnutí 
neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR v 
rámci programu Podpora terénní práce na 
rok 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27272 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o dotace z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27294 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Lochkov k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27149 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 27179 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o neinvestiční transfer určený 
městské části Praha 9 na projekt 
spolufinancovaný EU v rámci programu 
URBACT III network 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 27214 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 27215 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 nadaných žáků základních a 
středních škol v roce 2017" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 27232 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určených pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 27234 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 

  

15. 27236 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 - 
Újezd 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 27247 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 27275 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 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 26748 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 27035 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

20. 26962 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

21. 27062 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

22. 27164 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Poskytování poradenské 
činnosti související s evidencí majetku 
Hlavního města Prahy " 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 27219 k žádosti městské části Praha - Benice o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k.ú. Benice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha - 
Benice, předložené podle § 13 odst. 4. 
obecně závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 27223 k žádosti městské části Praha - Zbraslav o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR, právo 
hospodaření s majetkem státu - Bytový 
podnik v Praze 5, státní podnik v 
likvidaci, do vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřené správy městské části Praha 
- Zbraslav, předložené podle § 13 odst. 4 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 26998 k návrhu na schválení úhrady za užívání 
pozemku parc.č. 25 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 25912 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, 
Kožná 1 a 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 1 
(pozemek v k.ú. Nové Město) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 26919 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2845/42 o výměře 21 m2, parc.č. 
2845/105 o výměře 21 m2, parc.č. 
2845/106 o výměře 21 m2 a parc.č. 
2845/107 o výměře 21 m2 vše v k.ú. 
Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 26994 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 763/32, parc.č. 763/33 a parc.č. 
763/34 o celkové výměře 81 m2 vše v k.ú. 
Letňany do vlastnictví společnosti Avia 
Park IV, s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 27014 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc.č. 782/21, parc.č. 782/26 a parc.č. 
782/27 o celkové výměře 88 m2 vše v k.ú. 
Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 26961 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
schválení výpovědi z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 26984 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 27076 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí 
dotace v rámci programu Ministerstva 
zdravotnictví "Dotační program ke 
stabilizaci vybraných zdravotnických 
nelékařských pracovníků ve směnném 
provozu" 
 

radní Lacko   

33. 26972 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci 
Život bez závislostí z.s. 
 

radní Lacko   

34. 27196 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Lacko   

35. 27032 k návrhu dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 
DIL/22/04/000177/2016, uzavřené dne 
12. 8. 2016, stavba č. 8615 Kolektor 
Hlávkův most 
+ CD 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 27019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený pro Střední škola 
designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní na vyplacení 
peněžitého ocenění v souvislosti s 
"Evropskou jazykovou cenou Label 2017" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 27143 ke změně závazných ukazatelů u 
neinvestičního transferu z MŠMT 
poskytnutého na realizaci programu 
„Bezpečné klima v českých školách na 
rok 2017“ 
 

radní 
Ropková 

  

38. 27192 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 
na zmařenou přípravu a realizaci stavby u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

39. 27225 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

40. 27285 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2156 ze 
dne 26.8.2016 k vyhlášení 16. výzvy k 
předkládání projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 2 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

41. 27173 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport z důvodu změn v síti škol a 
školských zařízení a k finančnímu 
vypořádání zanikající příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 5, nám. 
Osvoboditelů 1368 
 

radní 
Ropková 

  

42. 27110 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

43. 27115 k návrhu na čerpání fondu investic 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Zahradní Město v 
roce 2017 
 

radní Hodek   

44. 27086 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic a rezervního fondu 
příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů 
 

radní Hodek   
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45. 27145 k návrhu  na uzavření Smlouvy č. 

INO/03/07/000122/2017 s Českou 
republikou, Kanceláří Poslanecké 
sněmovny o uložení spisového materiálu 
 

ředitelka 
MHMP 

  

46. 27080 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.8.2017 do 5.9.2017 
 

Ing.Ondráčková   

47. 27081 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.9.2017 do 12.9.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27318 Informace - změna v personálním obsazení příspěvkové organizace 
 

radní Hodek 
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