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 P R O G R A M  
 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 5. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 15. 5. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28599 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rámcová dohoda na zajištění služeb 
rozvoje programového vybavení HMP 
provozovaného na platformě GINIS 
Enterprise+“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 
 

3. 29270 k záměru zpracování Obecně závazné 
vyhlášky o vedení technické mapy 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.5.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  Mgr.Boháč,  
 ředitel IPR HMP 

4. 24439 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 1, 8 
 
- předáno 15.2.17 
- odloženo 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lomecký, 
starosta MČ 
Praha 1 
R.Petrus, 
starosta MČ  
Praha 8 
 

5. 25047 k návrhu zadání celoměstsky významné 
změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
 
- předáno 3.5.17 
- odloženo 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

6. 25046 k návrhu zadání celoměstsky významné 
změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
 
- předáno 7.6.17 
- odloženo 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek, 
starosta MČ 
Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 25194 k návrhu zadání celoměstsky významné 

změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Čemus, 
Ing.Richter, 
starosta MČ 
Praha 5, 
 

8. 28047 k návrhu zadání změny vlny 02 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík 
starosta MČ  
Praha 12, 
 

9. 28527 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2823/00 (Praha -Troja; 
administrativní budova) 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Bryknar,  
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

10. 28517 
• 

k záměru na zřízení zelených pásů v 
souvislosti s výstavbou stavby č. 511 
Pražského okruhu a přeložkou I/12 
 
- předáno 14.2.18 
- staženo 20.2.18 
- • předáno 16.5.18 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 

11. 29259 k přípravě výstavby tramvajové tratě v 
ulici Počernická 
 
- předáno 16.5.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Gillar, g.ř. 
Dopravního 
podnik hl.m. 
Prahy, a.s. 

12. 29450 
 
  VH 

ke schválení výjimky ze zákazu 
konkurence člena dozorčí rady 
společnosti Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00  

13. 29557 
 
  VH 

ke schválení výjimky ze zákazu 
konkurence člena dozorčí rady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05  

14. 29280 k návrhu na uzavření dodatků k 
Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem 
Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, 
ÚAMK Bikrosclub Řepy a TJ Břevnov, 
z.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 29295 k návrhu na uzavření dodatků č. 1 k 

darovacím smlouvám č. 
DAH/64/02/005796/2017 a č. 
DAH/64/02/005911/2017 s příjemcem 
daru Tropical Forest and Rural 
Development, se sídlem BP 4950 
Yaoundé, Cameroun 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 

16. 29159 k Trasování linky metra D severně od 
stanice Náměstí Míru 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

17. 28525 k návrhu na vydání celoměstsky 
významných změn vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2766/00 (Praha 5; polyfunkční 
dům, upravení VPS), Z 2767/00 (Praha 5, 
polyfunkční stavba), Z 2768/00 (Praha 5; 
polyfunkční výstavba), Z 2816/00 (Praha 
- Slivenec; rozšíření hřbitova) a Z 
2817/00 (Praha - Slivenec; sportovní 
plocha) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.25 Ing.Čemus, 
Ing.Richter, 
starosta MČ 
Praha 5, 
RNDr.Plamínková, 
starostka MČ 
Praha-Slivenec 
 

18. 24965 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy  
 
- předáno 17.5.17 
- staženo 23.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta MČ  
Praha 4 
 

19. 29237 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lomecký, 
starosta MČ  
Praha 1 
 

20. 29238 k návrhu na pořízení změny vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 2 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Černochová, 
starostka MČ  
Praha 2 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 29242 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ  
Praha 6, 
Ing.Hejl,  
starosta MČ 
Praha-Suchdol, 
Ing.Komárek, 
starosta MČ 
Praha-Nebušice, 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední 
Kopanina 
 

22. 29243 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Čižinský 
starosta MČ  
Praha 7, 
Ing.Bryknar,  
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

23. 29246 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jirava, 
starosta MČ  
Praha 11, 
M.Trefný,  
starosta MČ 
Praha-Křeslice, 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
 

24. 29247 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík 
starosta MČ  
Praha 12, 
Mgr.Koubek,  
starosta MČ 
Praha-Libuš 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 29248 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Vodrážka 
starosta MČ  
Praha 13, 
Ing.Holovská,  
starostka MČ 
Praha-Řeporyje 
 

26. 29249 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Vondra,  
starosta MČ  
Praha 14 
 

27. 29251 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Hanzlík  
starosta MČ  
Praha 16, 
M.Popek, starosta 
MČ Praha- 
Lipence, 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha-Zbraslav 
 

28. 29315 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka 
MČ Praha 3 
 

29. 29316 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta MČ  
Praha 4, 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
 

30. 29317 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ  
Praha 5 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 29322 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 

03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jirava, 
starosta MČ  
Praha 11, 
M.Trefný,  
starosta MČ 
Praha-Křeslice, 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha-Újezd 
 

32. 29323 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík 
starosta MČ  
Praha 12, 
Mgr.Koubek,  
starosta MČ 
Praha-Libuš 
 

33. 29324 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Vodrážka 
starosta MČ  
Praha 13 
 

34. 29325 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Popek, starosta 
MČ Praha- 
Lipence 
 

35. 29326 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
JUDr.Koropecká, 
starostka 
MČ Praha-Zličín 
 

36. 29328 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lochman,Ph.D 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 29329 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 

03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
F.Švarc, starosta 
MČ Praha- 
Vinoř 
 

38. 29330 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
K.Jakob Čechová, 
starostka MČ  
Praha 21, 
MUDr.Polák,Ph.D  
starosta MČ 
Praha-Klánovice, 
Ing.Morávková, 
starostka MČ 
Praha-Koloděje 
 

39. 29332 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území více 
správních obvodů hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
starostové MČ 
HMP 
 

40. 29374 ke schválení podmínek výběrového řízení 
na prodej pozemku v lokalitě 
"Neherovská - Na Špitálce" v k.ú. Dejvice 
v Praze 6 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.20 Ing.Rak,BBA 
 

41. 29060 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 8 (pozemek v k.ú. 
Střížkov) 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.25 Ing.Kubelka 

42. 29365 k přípravě návrhu podkladových 
dokumentů pro rozhodnutí o zavedení 
koncernového řízení u vybraných 
obchodních společností v majetkovém 
portfoliu hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.30  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
43. 28280 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku  a na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2018 
 
- elektronicky 
- staženo 2.5.18 
 

radní Lacko 12.35 PhDr.Klinecký 
 

44. 29473 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 12.40 PhDr.Klinecký 
 

45. 29463 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a k 
vyhlášení nového výběrového řízení na 
tuto funkci 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 12.45 PhDr.Klinecký 
 

46. 29765 k návrhu na zřízení Komise Rady HMP 
pro reformu psychiatrické péče 
 
- předáno 16.5.18 
 

radní Lacko 12.50  

47. 29484 k návrhu na financování akcí z Fondu 
rozvoje dostupného bydlení 
 
- elektronicky 
- staženo 15.5.18 
- upraveno 
 

radní Lacko 12.55  

48. 28935 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2018 MČ Praha 15 na zřízení nové 
služebny Městské policie 
 
- předáno 16.5.18 
 

radní Hadrava 13.00 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
M.Wenzl, starosta 
MČ Praha 15 
 
 

49. 28698 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.5.18 
 

radní Hadrava 13.05 Bc.Macháček 
Mgr.Frajt, 
ředitel Správy 
služeb HMP 
 

50. 29268 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 0117 Zbuzanská" 
 
- elektronicky 
- přerušeno 15.5.18 
 

radní 
Plamínková 

13.10 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
51. 29479 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP v r. 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 13.15 Mgr.Cipro 

52. 29367 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“ 
 
 

radní 
Ropková 

13.20 Ing.Prajer 

53. 29313 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "ZUŠ Olešská, 
P 10 - nástavba výtvarných ateliérů a 
učeben" a ke jmenování hodnotící komise 
v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
"ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba 
výtvarných ateliérů a učeben" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.25 Mgr.Němcová 

54. 29409 k návrhu na odstoupení objednatele od 
Smlouvy o dílo č.DIL/61/02/007986/2016 
k provedení stavby č.ORG. 0042219, na 
veřejnou zakázku "Střední škola umělecká 
a řemeslná, P 5 - rekonstrukce části 
objektu Miramare", uzavřené dne 
9.9.2016 
 
 

radní 
Ropková 

13.30 Mgr.Němcová 

55. 28960 k aktualizaci dokumentu Podpora 
odborného vzdělávání na území hlavního 
města Prahy v letech 2018 - 2022 
 
 

radní 
Ropková 

13.35 Mgr.Němcová 

56. 29460 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.40 Mgr.Němcová 

57. 29606 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
25.4.2018 do 1.5.2018 
 
- elektronicky 
 

Ing.Ondráčková 13.45 H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 

58.  Podání  13.50  
59.  Operativní rozhodování Rady HMP    
60.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29534 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl.m. Prahy v roce 
2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 29115 k aktualizaci personálního obsazení v 
komisi Rady hlavního města Prahy - 
Řídící rada společného integrovaného 
dopravního systému Prahy a 
Středočeského kraje 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 29334 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady HMP pro vodní dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 29661 
 
 

k návrhu na převod finančních prostředků 
týkající se správy provozu zón placeného 
stání a dodávky na jejich vybavení 
(úprava rozpočtu kapitálových výdajů 
MHMP - RFD SK a RFD-Správa 
komunikací v kapitole 03 - Doprava) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 29662 
 
  

k návrhu na převod finančních prostředků 
týkající se dodávek pro světelné 
signalizační zařízení(úprava rozpočtu 
kapitálových výdajů MHMP - RFD SK a 
RFD-Správa komunikací v kapitole 03 - 
Doprava) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 29465 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 určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29478 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 určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 29552 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Program na 
podporu Informačních center pro mládež 
v roce 2018" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 29633 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 určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 29635 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Operačního programu životní prostředí 
2014-2020 určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 29640 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 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 20, MČ Praha - 
Koloděje, MČ Praha - Kolovraty, MČ 
Praha - Lysolaje a MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 29641 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 29654 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 29655 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   
15. 29389 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl.m.Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 29475 
 
  

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva životního prostředí 
v souvislosti s financováním z 
Operačního programu životní prostředí 
2014-2020 určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 28749 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí městské 
části Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 28833 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 6 (pozemky veřejné 
zeleně v k.ú. Břevnov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 28898 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 18, Praha - 
Libuš a Praha - Přední Kopanina  
(pozemky v k.ú. Letňany, v k.ú. Písnice 
a v k.ú Přední Kopanina) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 29040 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 9 (pozemky v k.ú. 
Prosek a Vysočany) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 28450 

 
 

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 13 (pozemky v k.ú. 
Stodůlky) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 27734 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 3766/10  ost. plocha, ost. 
komunikace  v k.ú. Libeň z vlastnictví ČR 
-  příslušnost hospodařit s majetkem státu 
má BENZINA, státní podnik „v 
likvidaci“, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 29834 
 
 

k oznámení záměru městské části Praha 6 na 
prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské části Praha 6, 
pozemků a staveb bez č.pop./č.evid. v k.ú. 
Bubeneč, předloženého podle § 18 odst. 1 
písm. e) obecně závazné vyhlášky, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 29276 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytu v Domě s chráněnými byty 
 

radní Lacko   

25. 29302 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace Městské části Praha-Zličín z 
rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

26. 29476 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 
02, 04 a 05 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření I. 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 28900 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 1429/1 a 1429/2 v k. ú. Dubeč do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 29281 k návrhu na uzavření smluv k zajištění 
souladu obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů GDPR v rámci služeb 
zajišťovaných pro občany hl m. Prahy 
prostřednictvím odboru OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 29308 k návrhu na změnu platu statutárního 
zástupce příspěvkové organizace v 
působnosti KUC MHMP 
 

radní Wolf   

30. 29461 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hlavního města 
Prahy v r. 2018 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 29609 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací Divadlo pod 
Palmovkou a Městská knihovna v Praze 
 

radní Wolf   

32. 29285 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby První 
soukromá hotelová škola, spol. s r.o., se 
sídlem Praha 8, Svídnická 506/1, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

33. 29518 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Dětský domov, Praha 9 - 
Dolní Počernice, Národních hrdinů 1, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

34. 29591 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Mateřská škola a Základní 
škola, Praha 9, Bártlova 83, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

35. 29130 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků ve vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

36. 29637 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.03.2018" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 29659 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 
 

radní 
Ropková 

  

38. 29400 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. 
března 100 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

39. 29582 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 
4 - Michle, Ohradní 55 
 

radní 
Ropková 

  

40. 29548 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

41. 29693 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
42. 25647 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště, Praha - Radotín 
 

radní 
Ropková 

  

43. 29105 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic a fondu odměn 
příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů 
 

radní Hodek   

44. 29361 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Háje 
 

radní Hodek   

45. 29481 k návrhu na odpis zmařené investice, 
úpravu rozpočtu, úpravu celkových 
nákladů a použití peněžních fondů 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP a úpravu rozpočtu odboru 
ZSP MHMP v roce 2018 
 

radní Hodek   

46. 29628 k zajištění financování projektu 
"Implementace modelu CAF a 
podpůrných aktivit pro moderní a 
efektivní řízení Magistrátu hlavního města 
Prahy" financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost na rok 2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

47. 29412 k návrhu na uzavření Dohody o 
zpracování údajů  
v souladu s ustanoveními článku 28 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR“) mezi hlavním městem 
Prahou a POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE, a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

48. 29219 k návrhu na rozpracování usnesení 37. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
17.5.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29698 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v březnu 2018 
 

ředitelka 
MHMP 
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