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P R O G R A M  
 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 8. 2018 

 
 
 
K odsouhlasení  - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 17. 7. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30305 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka rozšíření datového úložiště v 
záložním datovém centru Městské policie 
hl. m. Prahy“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30550 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka rozšíření serverových kapacit v 
záložním datovém centru Městské policie 
hl. m. Prahy“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 30464 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka a zajištění maintenence 
technologie integrační platformy včetně 
služeb nezbytných pro zavedení a 
zprovoznění“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30085 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb podpory provozu a 
rozvoje Informačního systému městské 
policie - podpora organizace a výkonu 
služby na dobu 4 let“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 30455 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Obnova instalované báze perimetru a 
funkční upgrade managementu řešení“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 30250 k návrhu na úpravu provozu 
autobusových linek PID ve východní části 
území hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu 
běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava 
 
- předáno 25.7.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 29926 k Dopravnímu plánu hlavního města 

Prahy na rok 2018 až 2020 s výhledem do 
roku 2022 
 
- předáno 2.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

9. 30035 k Vršovické drážní promenádě - návrhu 
na využití tělesa železniční tratě 221 v 
rámci stavební akce SŽDC "Optimalizace 
traťového úseku Praha-Hostivař(mimo) - 
Praha-Hlavní nádraží(mimo)" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Šustr 
 

10. 30622 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
akcí - protihlukové opatření a další 
investiční akce MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Šustr 
 

11. 29871 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Stavba č. 42932 P+R 
Černý Most III.; stavební práce" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Prajer 

12. 30556 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy 
obdržených jako odvod z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her, do 30. 6. 
2018 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.00 JUDr.Thuriová 

13. 30522 k návrhu Metodického pokynu k 
Územnímu plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
 

14. 30052 ke Koncepční studii rekonstrukce ulic 
Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice 
Strojnická a U Výstaviště „Letenský kříž" 
 
- předáno 11.7.18 
- neschváleno 17.7.18 
  

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

15. 29497 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (Praha 22, Praha - Dubeč; 
komunikační propojení Pražský okruh-
Přátelství/Kutnohorská - změna časového 
horizontu a upřesnění vymezení koridoru 
trasy) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Turnovský,  
starosta MČ 
Praha 22, 
J.Tošil, 
starosta MČ 
Praha-Dubeč 



3 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 30358 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 

05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 2 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

17. 30410 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 3 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Bellu, starosta  
MČ Praha 3 
 

18. 30359 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

19. 30411 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

20. 30412 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ 
Praha 5 
 

21. 30360 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 5 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ 
Praha 5 
 

22. 30252 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z-2767/00 (Praha - 5; polyfunkční 
stavba) 
30110 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ 
Praha 5 
 

23. 30361 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta MČ 
Praha 6, 
Ing.Hejl, 
starosta MČ 
Praha-Suchdol 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 30413 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 

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

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta MČ 
Praha 6, 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední 
Kopanina 

25. 30362 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

26. 30414 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 7 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

27. 30415 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

28. 30363 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jarolím,,  
starosta MČ 
Praha 9 
 

29. 30416 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 9 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jarolím,,  
starosta MČ 
Praha 9 
 

30. 30417 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 11 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Trefný, starosta  
MČ Praha – 
Křeslice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 30364 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 

05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

32. 30418 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

33. 30419 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 13 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

34. 30420 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 14 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Vondra,  
starosta MČ 
Praha 14, 
Z.Richter, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Počernice 
 

35. 30421 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 15 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Wenzl, starosta  
MČ Praha 15 
 

36. 30422 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 16 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

37. 30423 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 18 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing. Lochman, 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 30365 k návrhu na pořízení změn/úprav vlny 05 

ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 21 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Polák. 
starosta MČ 
Praha-Klánovice 
 

39. 30424 k návrhům na pořízení změn vlny 16 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 21 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
K.Jakob Čechová, 
starostka MČ 
Praha 21 
 

40. 30425 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 22 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Karasová, 
starostka MČ 
Praha-Benice 
 

41. 29923 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č. 1404 ze dne 9.6.2015 a k návrhu na 
úplatný převod části pozemku parc.č. 
377/1 v k. ú. Libeň z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro 
Nemocnici Na Bulovce 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.25 Ing.Rak,BBA 
 

42. 28814 k návrhu dodatku č. 45 ke " Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

12.30 Ing.Rak,BBA 
 

43. 29828 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Lacko 12.35 Ing.Tunkl 

 
 
 
 
 



7 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
44. 30197 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Programy v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 12.40 PhDr.Klinecký 
 

45. 30558 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace a 
úpravy rozpočtu z kap. 0504 a 0544 v 
roce 2018 
 

radní Lacko 12.45 PhDr.Klinecký 
 

46. 30086 k návrhu na vyhlášení Grantů hl. m. Prahy 
- Programů v oblasti prevence kriminality 
pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 12.50 PhDr.Klinecký 
 

47. 30255 k uvolnění finančních prostředků z 
kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti 
bezpečnosti a veřejného pořádku 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 12.55 PhDr.Klinecký 
 

48. 30469 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 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 13.00  

49. 28766 k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky " stavba č. 42 
699 rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze - 
chodníky, komunikace, mobiliář a zeleň" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.05 Ing.Vlk 

50. 30110 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013 
Romana Blahníka, 3. část“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.10 Ing.Vlk 

51. 30224 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 
U Pohádky" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
52. 30150 k záměru odboru technické vybavenosti 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - 
IS Cholupice, Infrastuktura bez SO 03 
kanalizace I etapa, 1.část 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.20 Ing.Vlk 

53. 30264 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 
Nový Suchdol - Komunikace" 
 
 

radní 
Plamínková 

13.25 Ing.Vlk 

54. 30107 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 
veřejné zakázky "stavba č. 43916 TV 
Praha 5, etapa 0001 Slivenecká" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.30 Ing.Vlk 

55. 30070 k návrhu na změnu účelu části finančních 
prostředků ponechaných MČ Praha 19 k 
čerpání v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.35 Ing.Vlk 

56. 29580 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2018 v kapitole 02 - 
Městská infrastruktura a poskytnutí 
účelové investiční dotace Městské části 
Praha - Suchdol a  k návrhu na uzavření 
Dohody o předání a převzetí práv a 
závazků investora z akce vedené na OTV 
HMP pod číslem 3106 a názvem "TV 
Suchdol - etapa 0013 Kozí Hřbety" na 
Městskou část Praha - Suchdol, která 
stavbu povede pod názvem "Stavba 
splaškové kanalizace U Kapličky, 
Bažantní", a veškeré dokumentace 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.40 Ing.Vlk 

57. 30377 k návrhu na vytvoření nové investiční 
akce pod názvem "TV Praha 9" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.45 Ing.Vlk 

58. 30380 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 
02 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Koloděje 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.50 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
59. 29969 k návrhu dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

spojené se smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě č. NAP/21/05/005544/2011 ze 
dne 14.9. 2011, týkající se pozemku parc. 
č. 1215/7 v k.ú. Nebušice 
 

radní 
Plamínková 

13.55 Ing.Vlk 

60. 30247 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatelů na veřejnou zakázku 
"Pořízení kompostérů pro další nakládání 
s rostlinným bioodpadem na území hl. m. 
Prahy" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.00 RNDr.Kyjovský 

61. 30296 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce hlavní běžecké trasy 
Stromovka" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.05 RNDr.Kyjovský 

62. 30368 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce historické zdi obory 
Hvězda v úseku Kralupská brána - 
Jinočanská" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.10 RNDr.Kyjovský 

63. 30542 k návrhu na přidělení individuální účelové 
neinvestiční dotace pro rok 2019 pro 
Toulcův dvůr z.s. 
 

radní 
Plamínková 

14.15 RNDr.Kyjovský 

64. 30551 k návrhu na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2018 na stavbu OSI 
MHMP - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV 
na Císař.ostrově za současného snížení 
rozpočtu OTV MHMP u 6 staveb 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.20 Ing.Prajer 

65. 29697 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavební 
úpravy objektů Staroměstské radnice a 
domu U Minuty, Praha 1“ 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

14.25 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
66. 30248 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 

poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 14.30 Mgr.Cipro 
 

67. 30227 k návrhu na udělení individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 14.35 Mgr.Cipro 
 

68. 28550 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 
realizaci nové pražské turistické karty 
Prague Visitor Pass 
 

radní Wolf 14.40 Mgr.Cipro 
zástupce AK 
Kříž a partneři 
s.r.o. 
 

69. 30384 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k 
návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy 
k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - IV. kolo 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 14.45 Mgr.Skalický 
 

70. 30278 
 
  VH 

k situaci ve společnosti Výstaviště Praha 
a.s. 
 

radní Wolf 14.50 představenstvo 
a dozorčí rada 
Výstaviště Praha 
a.s. 
 

71. 29546 k realizaci projektu Výuka českého jazyka 
pro žáky středních škol s odlišným 
mateřským jazykem 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.55 Mgr.Němcová 
 

72. 30303 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "SŠUaŘ, P5 - 
rek. části objektu Miramare - realizace" a 
ke jmenování hodnotící komise v 
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
"SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu Miramare 
- realizace" 
 

radní 
Ropková 

15.00 Mgr.Němcová 
 

73. 30097 k návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 2, Neklanova 32, s 
příspěvkovou organizací Domov mládeže 
a školní jídelna,  Praha 8, Pobřežní 6, s 
účinností od 1. 10. 2018, s tím, že 
přejímající organizací, která převezme 
veškerá práva a závazky, bude 
příspěvková organizace Domov mládeže a 
školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32 
 

radní 
Ropková 

15.05 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
74. 30498 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2344 ze 

dne 19. 9. 2017 k vyhlášení 34. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 3 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

radní  
Ropková 

15.10 Ing.Andrle 

75. 30249 změna názvu a věcné náplně stavby v 
kapitole O5 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 15.15 Ing.Prajer 

76. 30529 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 15.20 PhDr.Klinecký 
 

77.  Podání  15.25  
78.  Operativní rozhodování Rady HMP    
79.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29787 k návrhu na výpověď smlouvy o 

poskytování údajů a informací pro systém 
PREMIS s Českým 
hydrometeorologickým ústavem 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 30225 k návrhu na poskytnutí dotace na realizaci 
projektu „Kraje pro bezpečný internet" 
realizovaného pod záštitou Asociace krajů 
ČR 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 30331 k návrhu daru pro rodiče prvního občánka 
hlavního města Prahy roku 2018 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

4. 30639 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů (centrální informační 
systém ZPS) MHMP RFD-SK v kapitole 
03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 30629 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů MHMP RFD-SK oprav mostů v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 30209 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport a  úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 30295 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 28787 k návrhu na změny zřizovacích listin 
domů dětí a mládeže - příspěvkových 
organizací hl.m. Prahy, v působnosti 
odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 30300 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1992/301 v katastrálním území Kbely 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 30379 k revokaci usnesení Rady HMP č.1494 ze 
dne 12.6.2018 k návrhu na výjimku z 
Pravidel pro zajišťování externích 
právních služeb pro potřeby hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 30082 k návrhu na uhrazení členského příspěvku 
zájmovému sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty a zapsanému 
spolku CIVINET Česká a Slovenská 
republika 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 30253 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha - Klánovice s uzavřením 
dohody s Úřadem práce České republiky - 
krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovních příležitostí v 
rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 30342 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Klánovice na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 30354 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Koloděje na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 30442 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 

  

16. 30514 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 
z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 30583 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 16 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 30588 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 30148 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazetelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 30317 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Implementace 
modelu CAF a podpůrných aktivit pro 
moderní a efektivní řízení Magistrátu 
hlavního města Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 30335 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na Operační 
program Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 20, MČ 
Praha - Koloděje a MČ Praha - Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 30341 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního  
programu Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 30353 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 30356 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer určený městské části Praha 9 na 
projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný 
EU 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 30385 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s Rozvojem 
výukových kapacit ZŠ zřizovaných ÚSC 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - 
Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 30387 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 30388 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na Operační 
program Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 22, MČ 
Praha - Suchdol a MČ Praha - Troja 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 30389 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na financování 
připravenosti poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 30390 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 22 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 30391 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí k zajištění výplaty státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

31. 30392 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 dotací MČ Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32. 30402 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční 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 

  

33. 30431 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   
34. 30460 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 

  

35. 30461 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určený MČ HMP 
a poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
MČ Praha 6 a k návrhu na vrácení 
neinvestičních příspěvků Úřadu práce 
České republiky 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

36. 30462 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

37. 30463 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

38. 30468 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

39. 30491 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

40. 30495 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury v rámci 
Integrovaného systému ochrany movitého 
kulturního dědictví (ISO) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
41. 30553 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra určený na program 
Dotace pro jednotky SDH obcí MČ HMP 
a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Běchovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

42. 30557 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 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy a k 
návrhu na vrácení části neinvestičních 
dotací Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

43. 30559 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva kultury na Podporu 
výchovně vzdělávacích aktivit v 
muzejnictví určeného pro  MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

44. 30572 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na podporu výchovně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

45. 30223 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

46. 30311 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

47. 30243 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

48. 29337 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 (pozemek v k.ú. Bubeneč a 
pozemky v k.ú. Dejvice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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49. 29862 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 3 
(pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

50. 29792 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 - Dolní 
Počernice (pozemek v k.ú. Dolní 
Počernice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

51. 29833 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 20 
(pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

52. 29941 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 - Nedvězí 
(pozemek v k.ú. Nedvězí u Říčan) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

53. 29523 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 3254/1 a částí pozemků parc.č. 
3230/1, 3243 a 3249, k.ú. Zbraslav do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

54. 29598 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 3688/20 v k.ú. Břevnov, obec Praha do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

55. 29942 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1625/10 a parc. č. 1639/1 v k.ú. 
Řeporyje, obec Praha do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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56. 29937 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikací, parkovacích ploch, 
chodníků, dopravního značení, uličních 
vpustí a pozemků v k.ú. Libeň z 
vlastnictví Skanska Reality a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

57. 29176 k návrhu na na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2163/5 a části pozemku parc.č. 
2166/1 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

58. 30012 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 850 o výměře 50 m2 v k.ú. Čimice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

59. 29354 k návrhu směny pozemků v k. ú. Střížkov 
za účelem majetkoprávního vypořádání 
podílového spoluvlastnictví mezi 
společností CENTRAL GROUP Vltavská 
vyhlídka s.r.o. a hl.m. Prahou 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

60. 29901 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenství vlastníků Tréglova 794 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

61. 30405 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenství vlastníků domů Hábova 
1561-1564, Praha 13 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

62. 30439 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s 
Český červený kříž 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

63. 30484 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
společnosti Letiště Praha, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

64. 30312 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

65. 30328 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 
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66. 30073 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 

radní Lacko   

67. 30221 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0544 
v roce 2018 
 

radní Lacko   

68. 30233 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci 
PROSPE z.s. 
 

radní Lacko   

69. 30315 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 
 

radní Lacko   

70. 30284 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP 
MHMP v roce 2018 
 

radní Lacko   

71. 30009 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Lacko   

72. 30251 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

73. 28569 k návrhu na úplatný převod zastavěného 
pozemku parc. č. 432/21 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domu č.p. 
321 v ulici Kurčatovova, Praha 10 a části 
souvisejících pozemků parc. č. 432/41 a 
parc.č. 432/43, z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví SVJ příslušného domu, vše 
v k.ú. Petrovice 
 

radní Lacko   

74. 30146 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Záchranné brigádě 
kynologů Praha v roce 2018 z rozpočtu 
běžných výdajů kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   
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75. 30259 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace SH ČMS- Městskému 
sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2018 z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

76. 30398 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem Praha-Březiněves, 
Praha-Újezd, Praha-Kolovraty a Praha-
Lochkov z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

77. 30098 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a úpravu limitu 
příspěvkových organizací a k návrhu na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP 
v r. 2018 
 

radní Wolf   

78. 30297 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP v r. 
2018 
 

radní Wolf   

79. 30339 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Divadlo v Dlouhé, se sídlem 
čp. 727, Dlouhá 39, Praha 1, Staré Město, 
PSČ 110 00, IČO: 00064343 
 

radní Wolf   

80. 30314 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP v roce 2018 
 

radní Wolf   

81. 30329 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP včetně zvýšení celkových 
nákladů investiční akce v roce 2018 
 

radní Wolf   

82. 30428 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a zvýšení celkových 
nákladů investiční akce příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy 
v roce 2018 
 

radní Wolf   

83. 29774 k návrhu OCP na uzavření dodatku k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/67/04/000397/2002, uzavřené dne 
1.8.2002, na pronájem 3.NP č.p. 3180/1c 
v ulici Šermířská, Praha 5 
 

radní 
Plamínková 

  

84. 30057 k návrhu na uzavření dodatků ke 
smlouvám o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 
 

radní 
Plamínková 

  

85. 29857 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1  ke 
Smlouvě č. DIL/20/05/000503/2017 
 

radní 
Plamínková 
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86. 30348 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 

Programu Čistá energie Praha 2018 I. 
 

radní 
Plamínková 

  

87. 30326 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 3. skupina 
 

radní 
Plamínková 

  

88. 30378 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 
02, 04 a 05 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření III. 
 

radní 
Plamínková 

  

89. 30517 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti 
s provozem ekocentra PRALES 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

90. 30473 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2826/1 v k. ú. Braník do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

91. 30486 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1893 a 2347 v k. ú. Hostivař do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

92. 30497 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 94, 96, 97, 98/1, 104, 105, 113/1 a 
115 v k. ú. Kyje do vlastnictví hl.m. Prahy 
za účelem realizace projektu 
"Protipovodňová opatření na vodním toku 
Rokytka v ř. km 11,1 - 11,7" 
 

radní 
Plamínková 

  

93. 30470 k návrhu na úplatné nabytí vybraných 
pozemků na LV č. 4473 v k. ú. Horní 
Počernice, LV č. 1456 v k. ú. Dubeč, LV 
č. 708 v k. ú. Běchovice a LV č. 738 v k. 
ú. Hostavice do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

94. 30345 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0254 v roce 2018 
 

radní 
Plamínková 

  

95. 29891 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu a Střední školu, Praha 4, Kupeckého 
576 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

96. 30444 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 
 

radní  
Ropková 

  

97. 29405 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 32. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní  
Ropková 
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98. 30320 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

 
radní  
Ropková 

  

99. 30465 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

100. 30440 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní  
Ropková 

  

101. 30552 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu 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 30.06.2018" 
 

radní  
Ropková 

  

102. 30576 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

103. 30293 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 04 - 
školství, mládež a sport a návrhu na 
poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy městské části Praha 6 na 
realizaci intenzivního kurzu výuky 
českého jazyka pro žáky základních škol s 
odlišným mateřským jazykem na území 
hl.m. Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

104. 30437 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

105. 30479 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Vybavení školských poradenských 
zařízení diagnostickými nástroji v roce 
2018" 
 

radní  
Ropková 

  

106. 30579 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 
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107. 30569 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

108. 30510 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

109. 30511 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

110. 30501 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na "Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol" 
 

radní  
Ropková 

  

111. 30382 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
sociálního zařízení v působnosti odboru 
ZSP MHMP 
 

radní Hodek   

112. 30338 k návrhu na pověření k řízení příspěvkové 
organizace Dětské centrum Paprsek 
 

radní Hodek   

113. 30117 k návrhu na úpravu rozpočtu, změnu 
názvu investiční akce a čerpání peněžních 
fondů příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 

radní Hodek   

114. 30450 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a 
kap. 04 v roce 2018 a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací 
městským částem 
 

radní Hodek   

115. 30267 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov se zvláštním režimem 
Krásná Lípa 
 

radní Hodek   

116. 30310 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce 
uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001183/2015 ze dne 10. 02. 
2015 s Galerií hlavního města Prahy 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

117. 30396 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou za 1. 
pololetí 2018 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
118. 30276 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
20.6.2018 do 26.6.2018 
 

Ing.Ondráčková   

119. 30376 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období do 
27.6.2018 do 3.7.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30534 Informace o stavu majetkoprávního vypořádání pozemků a staveb potřebných pro 
trvalý zábor stavby trasy metra I. D 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

30309 Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

30612 naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu vodohospodářského 
majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodovody a 
kanalizacemi, a.s. za 1. pololetí 2018 
 

radní Hadrava 
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