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 P R O G R A M  
 30. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 9. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 5. 9. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2 26989 k návrhu na uzavření smlouvy o 

poskytování právních služeb  
 
- předáno 7.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.10 Ing.Prajer 

3. 26988 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu a tělovýchovy na 
rok 2017 pro společnost Prague 
International Marathon, spol. s r.o. na akci 
RunCzech běžecké ligy - Grand Prix 
Praha 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Fáberová 

4. 24682 k aktualizaci Generelu cyklistické 
dopravy hlavního města Prahy 
 
- předáno 6.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Ing.Kaas 

5. 26939 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
- předáno 5.9.17 
- přerušeno 5.9.17 
- výměna DZ – 7.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Kaas 

6. 26997 k návrhu ukončení nájemních smluv s 
nájemci veřejných hlídaných parkovišť ve 
správě Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy a.s. 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Kaas 
Ing.Smolka,  
ředitel TSK HMP, 

 a.s. 

7. 26955 k návrhu na zajištění financování: 
1) větších oprav běžné údržby 
komunikací, jejich součástí a příslušenství 
2) oprav odvodnění komunikací na území 
hl. m. Prahy ve správě TSK hl. Prahy, a.s. 
 
- předáno 5.9.17 
- přerušeno 5.9.17 
- výměna USN, P1 USN + DZ – 7.9.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26321 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 2192 a parc.č. 2195/1 v k.ú. Vršovice, 
vč. staveb komunikací na těchto 
pozemcích, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 6.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 J.Rak,BBA 
 

9. 26442 k návrhu vypořádání práva stavby na 
pozemcích parc. č. 2410/1 a 2410/2 v k. ú. 
Braník 
 
- předáno 6.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 J.Rak,BBA 
 

10. 18663 revitalizace a rozvoj areálu Pražské 
tržnice v Holešovicích 
 
- předáno 6.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 26030 k návrhu na změnu doby nájmu 
nájemních smluv na pronájem částí 
pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 6.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 26967 K revokaci přílohy č. 1 usnesení Rady hl. 
m. Prahy č. 3052 ze dne 6.12.2016 k 
návrhu na uzavření smlouvy o 
bezúplatném zřízení práva stavby na 
pozemku parc.č. 773/70 v k.ú. 
Holešovice. 
 
- předáno 7.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 25648 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
nájem pozemků parc. č. 3315/9, parc. č. 
3315/10 a parc. č. 3337/2  v k.ú. Krč 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 J.Rak,BBA 
 

14. 26971 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace 
skládky Velká Chuchle" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vlk 

15. 25939 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce pro stavbu č. 4679 Maniny 
PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 
poldr Karlín 
+ CD 
 
- předáno 7.9.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 26308 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2231 ze 

dne 5.9.2017 k návrhu programu jednání 
29. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 14.9.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.20  

17.  Podání  10.25  
18.  Operativní rozhodování Rady HMP    
19.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26406 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r.2017 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 26929 návrh na jmenování členů krajské komise 
Matematické olympiády 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 26985 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Koloděje 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 

  

4. 26517 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 - 
Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 26928 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  



 4 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 26983 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený pro MČ HMP v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Zaměstnanost a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 26622 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 26641 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 26681 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 26695 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 27033 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha 
18, MČ Praha-Březiněves, MČ Praha - 
Čakovice a MČ Praha-Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 26593 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Optická trasa z RS 
8805 do RS 4090“, na pozemcích parc. č. 
645, 4990/1, 4994/3, 5043/1, 5043/8, 
5043/9, 5043/14, 5043/15 a 5043/16 v 
k.ú. Smíchov a parc. č. 568/2, 1603/3, 
1753/1, 1753/3, 1753/6, 1753/7 a 1753/8 
v k.ú. Hlubočepy, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

13. 26609 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavby „Nástavba objektu 
výrobní haly na parcele č. 1352/1“ a 
„Stavba skladu na parcele č. 1327/61“, 
vše v k.ú. Běchovice, Praha - Běchovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

14. 26629 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem vybudování dočasného 
pozemního parkoviště v ul. Za Papírnou, 
Praha 7, na pozemcích parc. č. 296/1, 
296/2 a 297, k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 26124 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 v k.ú. 
Liboc) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 26273 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 
městskými částem Praha - Dolní 
Chabry a  Praha - Zbraslav (pozemky v 
k.ú. Dolní Chabry a Lahovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 26437 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 12 (pozemky v k.ú. 
Modřany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 26535 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 13 (pozemek v 
k.ú. Třebonice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 26557 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 14 
(pozemek v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 26241 k návrhu na bezúplatné nabytí id.1/6 
pozemku parc.č. 2855/12, id.1/6 pozemku 
parc.č.4494/7 a id.1/6 pozemku parc.č 
4522/23 v k.ú. Strašnice 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 26713 k návrhu na bezúplatné nabytí části 

pozemku parc.č. 1573/32 o výměře 24 m2 
v k.ú. Dejvice 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 

  

22. 26729 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 4540/4 v k.ú. Strašnice 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 

  

23. 26719 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. st. 513/1 v k.ú. Horoměřice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 
697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy a k 
návrhu na zaplacení úhrady za 
bezesmluvní užívání pozemku parc.č. st. 
513/1 v k.ú. Horoměřice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 26397 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1660/2 o výměře 2 m2 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 22984 k návrhu na zrušení věcného břemene 
zapsaného na LV č. 7966 pro k.ú. 
Kobylisy a zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na pozemku parc. č. 2364/275 v k.ú. 
Kobylisy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 26877 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2017 
 

radní Lacko   

27. 26567 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke 
smlouvě o dílo DIL/21/04/004578/2008 
na zhotovení projektové dokumentace 
stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - 
ČOV Vinoř 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 22562 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha - Řeporyje 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 23380 k návrhu na změnu účelu části finančních 
prostředků ponechaných MČ Praha - 
Dolní Počernice k čerpání v roce 2017 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 26587 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů o velikosti  id. 
1/2 na pozemcích parc. č. 1723/2, parc. č. 
1728/2 a parc. č. 1729/2 v k. ú. Slivenec 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 26735 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1723/5 v k. ú. Slivenec do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 26839 k návrhu na použití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Hudební 
divadlo v Karlíně v r. 2017 
 

radní Wolf   

33. 26825 k návrhu na upřesnění celkových nákladů 
investičních akcí v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

34. 26632 k návrhu na neudělení souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

radní 
Ropková 

  

35. 26836 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí  dodatečného dědictví do 
vlastnictví příspěvkové organizace 
Střední škola a Mateřská škola Aloyse 
Klara 
 

radní 
Ropková 

  

36. 26731 k návrhu odpovědi paní Mgr. Blance 
Prskavcové na stížnost na Pedagogicko-
psychologickou poradnu pro Prahu 3 a 9, 
se sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40 
a k návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

37. 26860 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport pro rok 2017 v 
souvislosti s rozšířením sítě Akademie 
umění a kultury pro seniory HMP 
 

radní  
Ropková 

  

38. 26790 ke schválení textu vzorové Smluvy o 
financování projektů 23. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

39. 26791 ke schválení textu vzorové Smluvy o 
financování projektů 24. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 26876 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.8.2017 do 22.8.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26932 Informace k postupu zajištění přípravy a realizace veřejné zakázky na nový 
ekonomický systém HMP 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

27007 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své 
činnosti k 30.6.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

