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 P R O G R A M  
7. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 2. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 10. 2. 2020 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 35563 ke zrušení zadávacího řízení veřejné 

zakázky s názvem „Výroba smaltovaných 

uličních tabulí“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 35579 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení a ke zrušení 

zadávacího řízení veřejné zakázky s 

názvem „Servis a rozvoj informačního 

systému „Centrální evidence smluv a 

související moduly Obis““ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

4. 35043 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Pořízení licencí Citrix" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Bc. Tobiáš, MSc, 

MPA 

5. 35611 ke schválení aktualizace Pravidel pro 

žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu 

ČR 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6. 35368 k pilotnímu programu koordinátorů 

participativního plánování 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.30 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

7. 34640 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben 

Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, 

které se nacházejí v majetku svěřeném 

městským částem hl. m. Prahy ve 

střednědobém výhledu od roku 2020 do 

roku 2022 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 

 

 

 

JUDr. 

Štalmachová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 35452 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 

- Městská infrastruktura na rok 2020 a 

poskytnutí účelové jednorázové 

neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 

Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování 

sběrného dvora 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 

 

 

RNDr. Kyjovský 

9. 35662 k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. 

Prahy pro opravu lícového zdiva Karlova 

mostu 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45  

10. 35149 k ukončení smlouvy o dílo č. 

DIL/35/04/001901/2017 a k uzavření 

smlouvy o dílo č. DIL/35/04/008524/2020 

oprava restauračního pavilonu Výstaviště 

Praha 7 a k návrhu na úpravu rozpočtu 

kapitálových výdajů vlastního hl. m. 

Prahy 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.50 Ing. Rak 

Zástupce 

Výstaviště 

Praha, a.s. 

 

11. 35091 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 

Palata - Domov pro zrakově postižené 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 10.55 PhDr. Klinecký 

12. 35716 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Kongresové centrum 

Praha, a.s. konané dne 21. 2. 2020 

 

 

 

radní Třeštíková 11.00  

13. 34859 

 

 

 

k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Elektromobily 

pro Prahu" 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.05 Ing. Pekárková 

14. 35793 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

bezpečnosti Magistrátu hlavního města 

Prahy 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.10 Ing. Dederová 

JUDr. 

Štalmachová 

15.  Podání  11.15  

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. 35750 k návrhu na převod finančních prostředků 

z roku 2019 do roku 2020 odboru FON 

MHMP 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 35625 k vyhlášení 46. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 35626 k vyhlášení 47. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 35789 

 

 

k úpravě rozpočtu kap. 0962 - KUC 

MHMP v roce 2020 
 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

5. 35903 

 

 

k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

6. 35693 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu č. 43498 „Parkovací dům Dědina“ 

na pozemcích parc. č. 1300/1, 1300/2, 

1739/54, 1739/58, 1739/60, 1739/61, 

2241/1, 2756/1 a 2923 v k. ú. Ruzyně, 

Praha 6 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 35501 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 464/6 v katastrálním území Dubeč do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 35741 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 

- Bezpečnost na rok 2020 - převod 

nevyčerpaných běžných výdajů Městské 

policie hl. m. Prahy z r. 2019 do r. 2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9. 35755 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 

- Bezpečnost na rok 2020 - převod 

nevyčerpaných kapitálových výdajů 

Městské policie hl. m. Prahy z r. 2019 do 

r. 2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

10. 35695 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 

- Bezpečnost na rok 2020 - převod 

nevyčerpaných prostředků Fondu 

zaměstnavatele Městské policie hl. m. 

Prahy z r. 2019 do r. 2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11. 35110 k návrhu OCP na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru na podporu 

projektů na záchranu ohrožených druhů 

zvířat ve volné přírodě (tzv. Tříkoruna ze 

vstupu) z roku 2018 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12. 35635 k návrhu OCP MHMP na převod 

nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do 

2020 v kapitole 02 - Městská 

infrastruktura 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

13. 35746 k návrhu na úpravu běžných výdajů na 

rok 2020 MHMP INV a MHMP - ODO 

SK pro zajištění běžné, letní a zimní 

údržby dokončených a nevyvedených 

staveb 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14. 35479 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

  

15. 35620 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha - Běchovice na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2020 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 35769 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o neinvestiční 

transfer určený na projekt Posouzení rizik 

a udržitelná ochrana kulturního dědictví v 

podmínkách změn globálního klimatu 

spolufinancovaný EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha – 

Troja 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 35838 k návrhu na vrácení neinvestičních 

příspěvků na výkon pěstounské péče od 

MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České 

republiky 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 33715 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 - Řeporyje (pozemky v k.ú. 

Řeporyje) 
 

radní Chabr   

19. 34291 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 13, Praha 14, 

Praha 20, Praha 18, Praha - Satalice 

(pozemky v k.ú. Stodůlky, k.ú. Černý 

Most, k.ú. Kyje, k.ú. Horní Počernice, k.ú 

Letňany, k.ú. Satalice) a odejmutí správy 

svěřené věci z vlastnictví hl.m. Prahy 

městské části Praha - Satalice (pozemek v 

k.ú. Satalice) 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

20. 34880 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 a 

odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví 

hlavního města Prahy městské části Praha 

1 (pozemky v k.ú. Staré Město) 
 

radní Chabr   

21. 35373 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 9 a Praha 11 

(pozemky v k.ú. Háje, Chodov, Prosek a 

Vysočany) 
 

radní Chabr   

22. 35486 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 hl.m. Prahy městské části 

Praha 14 a městské části Praha - Ďáblice 

(pozemky v k.ú. Černý Most a k.ú. 

Ďáblice) 
 

radní Chabr   

23. 35127 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 10 (pozemek v k.ú. Vršovice) 

 

radní Chabr   

24. 35413 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 - Lipence (stavba v k.ú. 

Lipence) 
 

radní Chabr   

25. 35601 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 městským částem Praha 6 a 

Praha 17 (pozemky v k.ú. Břevnov a 

pozemek v k.ú. Řepy) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26. 35697 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 1221/4 v k.ú. Michle z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

27. 35605 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 

1530 v k.ú. Troja pro ZOO Praha 

 

radní Chabr   

28. 35701 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 

ú. Horní Počernice z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 

hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění účinném 

ke dni 31. 7. 2016 

 

radní Chabr   

29. 35691 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 2385/95, parc.č. 2385/96 a parc.č. 

2491/1 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

30. 32217 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k. ú. Stodůlky 

z vlastnictví společnosti Sentu a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

31. 35546 k návrhu směny části pozemku parc.č. 

1765/2 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví 

fyzické osoby za pozemek parc.č. 2527/7 

v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

32. 35641 k návrhu na uznání správnosti zápisu 

vlastnictví spoluvlastnických podílů 

fyzických osob k pozemku parc.č. 1631/1 

k.ú. Hloubětín v KN na LV č. 3016 pro 

k.ú. Hloubětín a k návrhu na úplatné 

nabytí těchto podílů do vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

33. 35683 k návrhu na stanovení nájemného v 

nájemních příp. pachtovních smlouvách 

na pronájem či pacht nebytových prostor, 

budov a pozemků v působnosti HOM 

MHMP 

 

radní Chabr   

34. 35704 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 08 

Hospodářství - převod nevyčerpaných 

prostředků z r. 2019 do r. 2020 

 

radní Chabr   

35. 35714 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 08 

Hospodářství - převod nevyčerpaných 

prostředků z r. 2019 do r. 2020 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

36. 35748 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

37. 35760 k návrhu na personální změnu v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro školskou 

infrastrukturu 

 

radní Šimral   

38. 35602 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

39. 35689 k návrhu na změnu členství v komisi 

Rady HMP pro umění ve veřejném 

prostoru 

 

radní Třeštíková   

40. 35759 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací v roce 2020 

 

radní Třeštíková   

41. 35790 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 

roce 2020 

 

radní Třeštíková   

42. 35616 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy kap. 06 

 

radní Třeštíková   

43. 35752 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

44. 35754 k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

45. 35857 k návrhu na rozpracování usnesení 14. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

13. 2. 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

46. 34954 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 887 ze 

dne 13. 5. 2019, kterým se svěřují některé 

nevyhrazené pravomoci Rady HMP 

Magistrátu HMP 

 

pověřená 

řízením MHMP 
  

 

 
 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35800 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném ve věci 

krádeže archiválií z depozitáře Archivu hl. m. Prahy 

 

pověřená řízením 

MHMP 

 

 
 


