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Schválený P R O G R A M  
 5. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 6. 2017 

 
 

 
 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26065 k návrh obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- předáno 31.5.17 
- dodatek – 7.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 
 

  

3. 25726 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 906/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy 
metra I. D) 
 
- předáno 7.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 J.Rak,BBA 
 

4. 26033 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní dotační smlouvě s AFK 
Slavoj Podolí Praha s.r.o. 
 
- předáno 7.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 Mgr.Fáberová 
 

5. 25827 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v 
oblasti podpory sportu a tělovýchovy na 
rok 2017 v programech I., III.A., III.B. a 
III.C. 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 Mgr.Fáberová 
 

6. 
 

25694 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha 13 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 Ing.Kaas 

7. 26078 k návrhu na přidělení grantů pro oblast 
podpory v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl. m. Prahy 
na rok 2017 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

 Ing.Kaas 

8. 26186 k návrhu na navýšení příjmů a výdajů 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 – 
zapojení přebytku hospodaření za rok 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 25963 k návrhu na změnu účelu částí 

investičních dotací poskytnutých městské 
části Praha - Suchdol z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 a ponechaných k 
využití ke stejnému účelu v roce 2017 
 
- odloženo z ORR 6.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 25564 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
- v působnosti odboru UZR MHMP 
 
- předáno 7.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

11.. 25572 k návrhu na vydání změny Z-1902/07 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy 
 (Praha Lysolaje; výstavba rodinných 
domů) 
+ CD 
- předáno 7.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

12. 25811 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2845/16 v k.ú. Kyje ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

13. 25612 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2423/34 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu : Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO. 69797111, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 7.6.17 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

14. 25636 k návrhu na bezúplatné nabytí 39 stožárů 
veřejného osvětlení v k.ú. Hostavice z 
vlastnictví Skanska Reality a.s. a 36 
stožárů veřejného osvětlení v k.ú. 
Hostavice z vlastnictví  C21 duo s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 25506 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace a parkovacích stání, 
chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, 
dopravního značení, vpustí v k.ú. Jinonice 
z vlastnictví Skanska Reality a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

16. 25903 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 319/26 v k.ú. Lochkov ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

17. 25570 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2101/1 o výměře 278 m2, parc. č. 
2101/2 o výměře 21 m2, parc. č. 2101/3 o 
výměře 17 m2 a parc. č. 2102/20 o 
výměře 18 m2 k.ú. Libeň 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

18. 25846 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 615/1 k.ú. Veleslavín 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

19. 25684 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Vinoř 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

20. 24953 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 (pozemek v k. ú. Žižkov),  
městské části Praha 5 (pozemek v k. ú. 
Jinonice) a městské části Praha 15 
(pozemek v k. ú. Hostivař) 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

 Ing.Ženíšková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 26131 k návrhu na využití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Vysočany 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

22. 26106 k návrhu směny pozemků v k.ú. Karlín a 
v k.ú. Smíchov mezi spolkem Sportovní 
klub Smíchov, z.s. a hl.m. Prahou 
 

radní Grabein 
Procházka 

 J.Rak,BBA 
 

23. 26068 Úprava rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2017 v kapitole 0811 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Lacko  Ing.Tunkl 

24. 26173 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811a k 
návrhu na poskytnutí dotace MČ Praha 8 
a MČ Praha 12 
 

radní Lacko  Ing.Tunkl 

25. 25731 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 15, rozšíření 
účelu investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Nebušice a úpravu záměru MČ 
Praha 13 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Vlk 

26. 23849 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0013 BABA II 
rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní 
část + CD 
 
- předáno 31.5.17 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Vlk 

27. 25625 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací Integračnímu centru 
Praha o.p.s. 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Wolf 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 

 Mgr.Hajná 
Bc.Horváth, 
ředitel Integrační 
centrum Praha, 
o.p.s. 

28. 25626 k návrhu na úpravu rozpočtu a 
spolufinancování  projektu Krajský akční 
plán rozvoje vzdělávání (ORG 10317) 
 

radní  
Ropková 

 Mgr.Němcová 

29. 25476 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace  hlavního města 
Prahy  Domov pro seniory Pyšely 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Hodek  PhDr.Klinecký 

30. 26074 k návrhu programu jednání 28. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15.6.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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