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 P R O G R A M  
 4. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 1. 2018  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 23. 1. 2018  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28490 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2798 ze 

dne 15. 11. 2016 k podnětu na pořízení 
územní studie Holešovice Bubny - Zátory 
 

primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.10 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
 

3. 28267 Pravidla pro přípravu návrhů obecně 
závazných vyhlášek a nařízení hlavního 
města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 27321 k propojení Smíchova a Dejvic 
Strahovským tunelem 
 
- předáno 25.10.17 
- přerušeno 31.10.17 
- odloženo na OP 9.11.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

5. 28391 DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o zajištění 
správy majetku a o výkonu dalších 
činností uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi 
Hlavním městem Prahou a Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy a.s. 
 
- předáno 23.1.18 
- přerušeno 23.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Kaas 

6. 28113 k vyhlášení "Grantového programu 
hlavního města Prahy v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na 
území hl.m. Prahy" pro rok 2018 
 
- předáno 26.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Kaas 
L.Dušková, 
předs. Komise 
Rady HMP pro  
Prahu  
bezbariérovou 
a otevřenou 
 

7. 28243 k návrhu na vyhlášení programu I. 
Systémové a rozvojové projekty sportu 
dětí a mládeže (soutěžní aktivity) 
Celoměstských programů podpory sportu 
a tělovýchovy v hl. m. Praze na období 
2018/2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 28062 k harmonogramu postupných opatření ve 

veřejném prostoru 
(název bude upřesněn při jednání Rady 
HMP) 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
 

9. 27518 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Smíchov Business Park 
- DUR“, na pozemcích parc. č. 631/4, 
633/2, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3, 635/10 
a 637/1 vše v k.ú. Smíchov, a pozemcích 
dotčených napojením na inženýrské sítě 
parc. č. 623/1, 623/3, 629/1, 629/2, 629/3, 
629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 629/8, 631/3, 
631/5, 631/6, 631/7, 633/2, 633/3, 634/1, 
634/2, 635/5, 635/6, 635/14, 635/16, 
636/1, 637/4, 637/6, 639, 4990/1, 4990/7 
a 5043/2 vše v k.ú. Smíchov, Praha 5 
 
- předáno 24.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 

10. 28465 ke Smlouvě o provedení mediace 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

9.50 Ing.Rak,BBA 

11. 28346 
 
  VH 

k určení auditora společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. za rok 2017 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55  

12. 27903 k záměru na odkup podílů spoluvlastníků 
pozemku parc. č. 526 v k.ú. Staré Město, 
jehož součástí je stavba č.p. 475, Kožná 1, 
Praha 1, včetně příslušenství 
 
- předáno 24.1.18 
 

radní Wolf 10.00 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea 
hl.m. Prahy 

13. 28544 k účasti v mezinárodním projektu 
"Zahraniční inspirace pro pedagogy 
pražských škol" v rámci programu 
ERASMUS+ 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.05 Ing.Dobrovský 

14. 27792 k návrhu na převod  nevyčerpaných 
investičních prostředků a delimitaci 
investiční akce č. 0042517 "Výstavba 
budovy Palata II" z příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy   Palata - domov 
pro zrakově postižené na odbor OSI 
MHMP k zajištění a realizaci stavby 
 
- předáno 26.1.18 
 

radní Hodek 10.10 PhDr.Klinecký 
 

15.  Podání  10.15  
16.  Operativní rozhodování Rady HMP    
17.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27427 k návrhu na schválení smluv o finančním 

vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13,16 a 
22 v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 28356 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 28328 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2018, související se 
zajištěním programu na kluzišti na Letné, 
Praha 7 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 28404 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport, v působnosti 
odboru SVC MHMP - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 28339 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s 
úplatným nabytím pozemků pro výstavbu 
trasy metra I. D 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 28282 k návrhu na zajištění zvýšeného provozu a 
financování přívozů PID jako náhrady za 
využití lávek pro pěší a na převod 
nevyčerpaných finančních prostředků pro 
PID v kap. 03 - Doprava z roku 2017 do 
roku 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 28356 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 28348 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Nebušice z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 28314 k návrhu záměny zdrojů v rámci 
schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 28381 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určený na úhradu 
výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 
jeho městským částem v souvislosti s 
volbou prezidenta České republiky a 
poskytnutí neinvestičních dotací MČ 
HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 28401 k návrhu časového plánu vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 28099 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 27918 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "RVDSL 1619 A A 
SMNC24 MET - rozšíření 
telekomunikační sítě", na pozemku parc. 
č. 1204 v k.ú. Velká Chuchle 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

14. 28057 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Obnova vodovodního 
řadu, ul. Chodovská, Praha 4", na 
pozemcích parc. č. parc. č. 2425/14, 
3187/1, 3187/2, 3188/1, 3189/1, 3189/2, 
3403/1, 3403/2, k.ú. Michle a parc. č. 
2645, 2646, 2647/1, 2647/2, 2648/1, 
2648/2, k.ú. Záběhlice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

15. 27311 k návrhu směny nemovitostí v k. ú. 
Radlice mezi společností Radlice 
Rozvojová, a.s. a hl.m. Prahou a zřízení 
předkupního práva a věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 27668 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 
lokalitě Centrálního parku a okolí v 
k.ú. Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 27846 k  návrhu na úplatný převod částí 
pozemku parc.č. 54/2  v k. ú. Drasty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 27329 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 
209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o 
poskytnutí dotace na výstavbu nájemních 
bytů 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 27901 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 

zřízení úplatné služebnosti se společností 
MARSILEAN a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

20. 28316 k návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2018 z kap. 06 městským 
částem hl. m. Prahy 
 

radní Wolf   

21. 28306 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti odboru KUC MHMP v r. 
2018 
 

radní Wolf   

22. 27739 k návrhu změn zápisu příspěvkové 
organizace Gymnázium Jana Nerudy, 
škola hlavního města Prahy, Praha 1, 
Hellichova 3, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

23. 28276 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 4, Kupeckého 576, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

24. 28294 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2018 z 
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro 
MČ Praha 16 
 

radní  
Ropková 

  

25. 28264 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Hotelovou školu, Praha 10, Vršovická 43 
a k návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

26. 28431 k výpovědi Smlouvy o zajištění 
outsourcingu reprografických služeb č. 
INO/66/06/000818/2011 ze dne 27. 06. 
2011 
 

ředitelka 
MHMP 

  

27. 28354 k návrhu na rozpracování usnesení 33. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
25.1.2018 
 

ředitelka 
MHMP 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28474 Informace k nákladům a financování obnovy koncových zařízení spojených s 
implementací MOS 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

28497 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podniku hl. m. Prahy za období říjen - prosinec 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

28501 Zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. 
ke dni 31.12.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

