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P R O G R A M  
 28. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 8. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 15. 8. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2 26855 ke Koncepci Smart Prague do roku 2030 

 
- předáno 23.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 26493 k předložení objednávky služeb a výzvy k 
podání nabídek na VZMR dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt "Chytrá světla 
PLUS" 
 
- předáno 16.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

4. 26512 k předložení objednávky služeb, zadávací 
dokumentace a návrhu rámcové dohody 
na vytváření projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti pro dobíjecí 
stanice elektromobilů dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt „Nabíjecí stanice - 
vybudovaní nových nabíjecích bodů pro 
elektromobily“ 
 
- předáno 23.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

5. 26498 k předložení objednávky služeb a 
smlouvy o poskytování služeb mobilní 
aplikace „Moje Praha“ 
 
- předáno 23.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

6. 26320 k projektu Pasportizace optické 
infrastruktury a pasivní infrastruktury 
vhodné pro výstavbu optických sítí HMP 
Správa a provoz Registru optické a 
pasivní infrastruktury HMP 
 
- předáno 16.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 26225 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností MARBES 
CONSULTING s. r.o., na straně druhé, v 
souvislosti s Dílčí smlouvou Integrační 
můstek a Dílčí smlouvou ZZS 
 
- předáno 16.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
 

8. 25955 k návrhu na úplatné nabytí pozemku číslo 
parcely 2581/7 v katastrálním území Kyje 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Ing.Prajer 

9. 26418 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu 
navýšení mezd řidičů autobusů pro 
zajištění služeb v přepravě cestujících v 
systému PID 
 
- předáno 14.7.17 
- staženo 18.7.17 
- přerušeno 15.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Kaas 

10. 25503 k návrhu na převod finanční prostředků z 
rozpočtu kapitálových výdajů OSI 
MHMP do rozpočtu běžných výdajů RFD 
MHMP a RFD - SK 
 
- předáno 26.7.17 
- výměna DZ – 9.8.17 
- staženo 15.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Ing.Kaas 

11. 26471 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - 
Doprava 
 
- předáno 26.7.17 
- staženo 15.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Ing.Kaas 

12. 26283 k podpoře projektu pražské pobočky 
International Police Association 
Mezinárodní policejní karta 
 
- předáno 2.8.17 
- odloženo na OP 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Ing. Kaas 

13. 25891 k dokumentům P+ Scénáře a P+ Dopravní 
politika Plánu udržitelné mobility Prahy a 
okolí a dalšímu postupu činností 
 
- předáno 2.8.17 
- výměna P3 USN, dodatek k P2 – 9.8.17 
- staženo 15.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Ing. Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 26739 k návrhu na uzavření smlouvy k Provozu 

a rozvoji internetové prezentace Praha 
sportovní a Praha volnočasová se 
společností  Operátor ICT, a.s. 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

15. 26655 
 

k návrhu na přidělení finanční podpory 
hl.m. Prahy v oblasti volného času dětí a 
mládeže v roce 2017 
 
- předáno 16.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 

16. 26302 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb v oblasti propagace - 
víceletého partnerství hl. m. Prahy a 
RELMOST, a.s.  při pořádání akce v 
oblasti sportu formou jednacího řízení bez 
uveřejnění" 
 
- předáno 9.8.17 
- odloženo na OP 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Mgr.Fáberová 

17. 26303 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb v oblasti propagace - 
víceletého partnerství hl. m. Prahy a Auto 
klubu Markéta při PSK Olymp Praha při 
pořádání akce v oblasti sportu formou 
jednacího řízení bez uveřejnění" 
 
- předáno 9.8.17 
- odloženo na OP 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Mgr.Fáberová 

18. 26304 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb v oblasti propagace - 
víceletého partnerství hl. m. Prahy a 
Česká sportovní, a.s. při pořádání akce v 
oblasti sportu formou jednacího řízení bez 
uveřejnění" 
 
- předáno 9.8.17 
- odloženo na OP 10.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Mgr.Fáberová 

19. 26698 přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2017 pro Kickbox klub, z.s., 
Prague Sport Games, z.s. a Městskou část 
Praha - Vinoř 
 
- předáno 24.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 25423 k základnímu koncepčnímu dokumentu 

"Generel rozvoje a výstavby Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy" 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
Praha 

21. 26481 k přípravě projektu Palmovka 2030 
 
- předáno 18.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
- výměna USN – 7.8.17 
- přerušeno 15.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Dobrovský 

22. 25745 k umístění nové budovy filharmonie 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská, 
radní Wolf 

10.50 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

23. 26343 k revitalizaci veřejného prostoru 
Severojižní magistrály 
+ CD 
 
- předáno 24.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

24. 26125 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing. Richter, 
starosta 
MČ Praha 5, 
MČ Praha- 
Slivenec 
 

25. 26130 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta 
MČ Praha 6 
Ing.Hlubuček, 
starosta MČ 
Praha-Lysolaje, 
Ing.Komárek, 
starosta MČ 
Praha-Nebušice, 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední 
Kopanina, 
Ing.Hejl, starosta 
MČ Praha- 
Suchdol 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
26. 26135 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 8 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8 
M.Malina,starosta 
MČ Praha-Dolní 
CHabry 
 
 

27. 26140 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 11 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.15 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 
 

28. 26143 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 12 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

29. 26149 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 14 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Vondra, 
starosta 
MČ Praha 14 
Z.Richter,starosta 
MČ Praha-Dolní 
Počernice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 26166 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 

hl. m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 22 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Turnovský, 
starosta 
MČ Praha 22 
Mgr.Klecanda, 
starosta MČ 
Praha-Kolovraty 
V.Vilímec, 
Starosta MČ 
Praha-Nedvězí 
 
 

31. 25572 k návrhu na vydání změny Z-1902/07 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy 
 (Praha Lysolaje; výstavba rodinných 
domů) 
+ CD 
 
- předáno 7.6.17 
- neschváleno 8.6.17 
- nově rozdáno 24.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hlubuček, 
starosta MČ 
Praha-Lysolaje 
 

32. 26574 k záměru zadání veřejné zakázky "st. č. 
0026 Úprava Parteru nám. J. Palacha, 
projektová a inženýrská činnost" v režimu 
JŘBU a ke jmenování komise pro 
otevírání obálek, pro posouzení 
kvalifikace a hodnocení nabídky 
 
- předáno 24.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.40 Ing.Prajer 

33. 25608 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 
 
- staženo z ORR – 9.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.45 Ing.Ženíšková 

34. 24872 k návrhu na schválení započtení plochy 
pozemků hl.m.Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití území pro 
společnost Rezidence Na Palouku, s.r.o. a 
PARNADEMON, a.s. 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.50 Ing.Ženíšková 

35. 24046 k návrhu na schválení započtení plochy 
pozemků hl.m.Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití území pro Prague 
CBD, s.r.o. 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.55 Ing.Ženíšková 

 
 
 
 
 



7 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 26428 k návrhu na uzavření dodatku č. 12 ke 

Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
A/09/107/01, ze dne 7. 4. 1994 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 11, v úplném znění 
smlouvy, uzavřené mezi Hlavním městem 
Prahou, jako pronajímatelem a Lékárnou 
Faustův dům, a.s., jako nájemcem 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.00 J.Rak,BBA 
 

37. 25332 k návrhu směny pozemku parc. č. 120 o 
výměře 909 m2 v k.ú. Troja, ve 
vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 
parc. č. 1673/2 o výměře 203 m2 a 
pozemek parc. č. 1300 o výměře 185 m2, 
jehož součástí je stavba č.e. 55, v k.ú. 
Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.05 J.Rak,BBA 
 

38. 26820 k návrhu přiznání odměny za I. pololetí 
roku 2017 řediteli příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Hadrava 12.10 J.Rak,BBA 
 

39. 26356 k návrhu na vyhlášení Pravidel pro 
Městský program prevence kriminality na 
rok 2018 v hl. m. Praze 
 
- předáno 16.8.17 
 

radní Hadrava 12.15 PhDr.Klinecký 

40. 26816 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice - Krajskému ředitelství 
policie hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Hadrava 12.20 Mgr.Barták 

41. 26746 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace České republice - 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 
Prahy z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Hadrava 12.25 Mgr.Barták 

42. 26725 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu 
hlavního města Prahy MČ Praha 21 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Hadrava 12.30 Mgr.Barták 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
43. 25854 ke schválení Akčního plánu a Koncepce 

celkového krajinářského řešení 
Císařského ostrova a jeho širšího okolí 
 
- předáno 24.8.17 
 

radní 
Plamínková 

12.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

44. 25711 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo v 
rámci stavby č. 4502 Park U Čeňku, etapa 
0007-hřiště a stezky 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Plamínková 

12.40 Ing.Vlk 

45. 25988 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2018 – 2022 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Plamínková 

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

46. 26752 k administraci dotačních projektů z 
Operačního programu Životní prostředí na 
snížení energetické náročnosti budov v 
majetku hlavního města Prahy 
 
- předáno 24.8.17 
 

radní 
Plamínková 

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

47. 26619 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace zapsanému spolku 
Prevence dětem z.s. na realizaci projektu 
"Bezpečnostní průprava dětí předškolního 
věku" na rok 2017/2018 
 
- předáno 16.8.17 
 

radní 
Ropková 

12.55 Mgr.Němcová 

48. 26524 k návrhu na přidělení grantů druhého kola 
Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2017 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Ropková 

13.00 Mgr.Němcová 

49. 26257 k záměru realizace intenzivního kurzu 
výuky českého jazyka pro žáky 
základních škol s odlišným mateřským 
jazykem na území hl. m. Prahy 
 
- předáno 24.8.17 
 

radní 
Ropková 

13.05 Mgr.Němcová 

50. 26536 ke schválení projektu v rámci 9. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Ropková 

13.10 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
51. 26834 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Ropková 

13.15 Ing.Andrle 

52. 26539 ke schválení projektu v rámci 11. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní 
Ropková 

13.20 Ing.Andrle 

53. 26682 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Domov pro 
seniory Pyšely 
 
- předáno 23.8.17 
 

radní Hodek 13.25 PhDr.Klinecký 

54. 26906 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Domov pro 
seniory Ďáblice 
 

radní Hodek 13.30 PhDr.Klinecký 

55. 26652 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Servisní zajištění stávajících 
multifunkčních zařízení“ 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.35 Ing.Pekárková 
Ing.Fialka,MBA 
zástupce AK 
Schmitz&Partner, 
s.r.o.  

56. 26529 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Modernizace a 
rozvoj JBS MHMP“ a ke jmenování 
komise 
+CD 
 
- předáno 23.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.40 Ing.Pekárková 
Mgr.Barták 
  

57. 26279 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat 
centralizovanou veřejnou zakázku 
„Dodávky elektřiny pro orgány a 
organizace hlavního města Prahy na 
období od 1.1.2018 do 31.12.2020“ 
 
- předáno 23.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.45 Mgr.Dufková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
58. 26280 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat 

centralizovanou veřejnou zakázku 
„Dodávky plynu pro orgány a organizace 
hlavního města Prahy na období od 
1.1.2018 do 31.12.2020“ 
 
- předáno 23.8.17 
 

ředitelka 
MHMP 

13.50 Mgr.Dufková 

59.  Podání  13.55  
60.  Operativní rozhodování Rady HMP    
61.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26450 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 26702 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o finanční prostředky přijaté od 
MČ hl. m. Prahy a jejich vrácení 
Ministerstvu financí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 26551 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní 
Měcholupy a MČ Praha - Dubeč 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 26710 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000321/2016 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci poskytnuté 
MČ Praha - Dolní Počernice z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 26754 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
městské části Praha - Dolní Počernice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 26813 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 

k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 26840 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
22 k žádosti o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 26849 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
15 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26872 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 17 k podané žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
"Modernizace a navýšení kapacity pro 
sběr tříděných odpadů v Praze 17 - Řepy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 26738 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Troja 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26711 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 26765 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy na 
úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
návrhu na vrácení nákladů za sociální 
pohřeb Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 26775 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 - 
Klánovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26777 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 a k návrhu na 
vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 26781 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 

  

16. 26812 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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 

  

17. 26824 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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 

  

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 26826 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 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 

  

19. 26832 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 26513 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 26542 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 26575 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 26532 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Optické připojení nového objektu 
ČSOB Radlická“, na pozemcích parc. č. 
43/1, 43/4, 50, 51, 516/1, 520, 521, 522/3, 
53/2, 54/2, 59/1, 59/5, 655, 74/21, 80/23 a 
80/6, k.ú. Radlice, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

24. 26568 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
záměr "BESIP 2970310 - dočasná stavba 
přechodu pro chodce přes ul. Sezimova, 
nám. Bratří Synků", na pozemcích parc. č. 
2942/1 a 3017, k.ú. Nusle 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

25. 26576 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Výstavba kioskové 
transformační stanice v areálu společnosti 
EKO - PROGRAM, Praha - Běchovice", 
na pozemku parc. č. 1327/157, k.ú. 
Běchovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

26. 26553 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro dodatečné povolení stavby 
„Záchytné parkoviště P+R Holešovice“, 
na pozemcích parc. č. 373/30 a 373/31 v 
k.ú. Holešovice, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 26559 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Stavební úpravy 
stávající budovy č. p. 571  - půdní 
vestavba a zateplení fasády ve dvorní 
části, ul. Na Šachtě, Praha 7", na pozemku 
parc. č. 1471 v k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

28. 26608 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „FIX6C_A_Tunel 
Blanka_PH597_OK“, na pozemcích parc. 
č. 404/12, 434, 493/1, 493/5, 532, 533/1, 
562/2, 563/4, 607/1, 3753/2, 3769/3 a 
4110/2 vše v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

29. 26550 k žádosti městské části Praha 5 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Hlubočepy 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 5, 
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 

  

30. 26439 k žádosti městské části Praha 20 o souhlas 
s bezúplatným nabytím podílů pozemků v 
k.ú. Horní Počernice z vlastnictví ČR - 
Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o., 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 20, 
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 

  

31. 26579 k žádosti městské části Praha 5 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Košíře z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
a s bezúplatným nabytím pozemku 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 5, předložené podle § 
13 odst. 4 OZV 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 25898 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 (nemovitosti v k.ú. 
Bubeneč a Dejvice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 26270 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 22 (pozemek v 
k.ú. Uhříněves) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 26289 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) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 26324 k návrhu úplatného převodu pozemku 
parc. č. 981/5 v k. ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 26689 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1909/1 o výměře 79 m2 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 25991 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  
parc.č. 827/243 ost. plocha,ost. 
komunikace o výměře  146 m2 v k.ú. 
Bohnice, p.č. 1494/3 ost. plocha,silnice o 
výměře  74 m2 v k. ú. Dolní Chabry, p.č.  
2747/62 ost. plocha,ost. komunikace o 
výměře  30 m2 v   k. ú. Hostivař, p.č. 
4789/22 ost. plocha,ost. komunikace o 
výměře  320 m2 v k. ú. Modřany, p.č.  
4789/23 ost. plocha,zeleň o výměře  8 m2 
v k. ú. Modřany, p.č. 4789/25 ost. 
plocha,ost. komunikace o výměře  663 m2 
v k. ú. Modřany, p.č. 4789/28 ost. 
plocha,zeleň o výměře  25 m2 ……… 
 z vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 
majetkem státu České energetické 
závody, státní podnik „v likvidaci“, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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38. 26048 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 

omezujícími podmínkami na 10 let 
parc.č.640/62 o výměře 106 m2 v k.ú. 
Prosek z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

39. 26562 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice, Holyně, Horní Počernice, 
Královice, Křeslice a Újezd u Průhonic z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

40. 26700 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu a splaškové kanalizační 
stoky v k.ú. Stodůlky z vlastnictví 
INVELT SERVIS, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41. 26705 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního díla a veřejného osvětlení a 
pozemků v k.ú. Pitkovice z vlastnictví S 
H A D O W  A G E N C Y s.r.o. Liberec 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

42. 26392 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Hájek u Uhříněvsi 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

43. 26601 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1753/5 v k.ú. Hostivař do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

44. 26612 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1235/179 k.ú. Stodůlky do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

45. 26643 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 331 k.ú. Podolí do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

46. 26572 k návrhu na uznání vlastnického práva k 
pozemku parc. č. 1625 v k.ú. Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

47. 26247 k návrhu na výmaz věcného břemene k 
pozemkům parc.č. 1179/106 a 1179/109 
k.ú. Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 
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48. 26478 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
pachtovní smlouvy a výpověď z nájemní 
smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

49. 26638 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

50. 26778 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

51. 26780 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

52. 26699 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

53. 26726 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

54. 26466 k návrhu na vyslovení souhlasu a 
nesouhlasu HMP k dohodám o vzájemné 
výměně bytů 
 

radní Lacko   

55. 26616 k návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 
DIL/21/03/003555/2006, uzavřené dne 
24. 3. 2006, stavba č. 7496 Kolektor 
Centrum - Smíchov 
 

radní 
Plamínková 

  

56. 26717 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a výkon autorského dozoru 
č. DIL/22/04/000223/2017, uzavřené dne 
6.4.2017, stavba č. 42795 Náplavka 
Holešovice 
 

radní 
Plamínková 

  

57. 26636 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/010425/2016 týkajícího se 
prodloužení nájemní smlouvy uzavřené se 
společností Casta a.s. na pronájem části 
pozemku parc.č. 4562/1 v k.ú. Dejvice 
 

radní 
Plamínková 

  

58. 26667 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a výkon autorského dozoru 
č. DIL/22/03/000164/2016, uzavřené dne 
4.5.2016, stavba č. 8548 Kanalizační 
sběrač H - prodloužení do Běchovic, 
etapa 0004 stoka H4 Svépravická 
 

radní 
Plamínková 
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59. 26773 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 

dodávce vody a odvádění odpadních vod 
se společností Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s., IČ: 25656635 pro 
odběrné místo Petřínské sady, parc.č. 
928/1 v k.ú. Malá Strana 
 

radní 
Plamínková 

  

60. 26676 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy  s panem Václavem Petrem na 
dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, parc.č. 1193/1 v k.ú. 
Jinonice 
 

radní 
Plamínková 

  

61. 26838 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
v souvislosti s Programem Čistá energie 
Praha 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

62. 26797 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce se společností Národní 
technické muzeum, příspěvková 
organizace, za účelem obnovy a 
provozování stavby "Letenský kolotoč" 
na parc. č. 2104/17 a 2104/1 v k.ú. 
Holešovice 
 

radní 
Plamínková 

  

63. 26645 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce na dobu určitou na část 
pozemku parc.č. 893 v k.ú. Malešice, 
svěřeného do správy OCP MHMP, 
MČ Praha 10 
 

radní 
Plamínková 

  

64. 26678 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl. m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech" - VII. 
 

radní 
Plamínková 

  

65. 26434 k návrhu na zvýšení CIN (celkových 
investičních nákladů) odboru OTV 
MHMP v roce  2017 v kap. 02 
 

radní 
Plamínková 

  

66. 26800 k návrhu na úpravu limitu odpisového 
plánu hlavní činnosti, limitu počtu 
zaměstnanců a prostředků na platy 
příspěvkových organizací v působnosti 
KUC MHMP v r. 2017 
 

radní Wolf   

67. 26580 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic, úpravu limitu 
odpisového plánu příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP a 
úpravu rozpočtu v kap. 0662 v roce 2017 
 

radní Wolf   
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68. 26709 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti příspěvkových organizací Galerie 
hlavního města Prahy, IČO: 00064416 a 
Švandovo divadlo na Smíchově, IČO: 
00064327 
 

radní Wolf   

69. 26708 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora vzdělávání cizinců ve školách, 
č.j.:MSMT-24632/2016, modul A) 
Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám 
dětí a žáků - cizinců z třetích zemí" 
 

radní 
Ropková 

  

70. 26810 k vyhlášení 41. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

71. 26762 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 

  

72. 26862 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

73. 25968 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy, 
Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost v roce 2017 
 

radní 
Ropková 

  

74. 26679 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

75. 26435 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy  Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Hodek   

76. 25614 k návrhu  na změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy  Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Rudné u Nejdku a Domov se 
zvláštním režimem Krásná Lípa 
 

radní Hodek   

77. 26760 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   

78. 26784 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Dobřichovice v 
roce 2017 
 

radní Hodek   
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79. 26685 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města 

Prahy a zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu hlavního města Prahy v 
samostatné a přenesené působnosti 
 

ředitelka 
MHMP 

  

80. 26794 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.8.2017 do 8.8.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26724 Informace pro Radu hl. m. Prahy o podaném trestním oznámení ve věci pronájmu 
nebytových prostor na Staroměstském náměstí 
 

ředitelka 
MHMP 
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