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 P R O G R A M  
26. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 7. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 26. 6. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30286 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka 1000 ks PC sestav a 100 
notebooků“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30327 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Obnova centrálních SAN prvků a hw 
komponent“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 30330 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rozšíření služeb integrace a konfigurace 
systému na předávání datových sad z 
přestupků zón placeného stání“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30318 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rozšíření systému zálohování dat pro 
nová datová centra“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 29899 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Nabíjecí stanice - vybudování nových 
nabíjecích bodů pro elektromobily 
(stavební práce I.)" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 30282 k návrhu Memoranda o spolupráci při 
realizaci projektu Čtyřpólové nabíjení 
elektrobusů (Standard OppCharge) na 
lince Airport Express 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 29816 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytování komplexních služeb provozu 
a rozvoje infrastruktury pro provoz Karty 
lítačka - Obchodní podmínky pro 
vydávání a využívání čipových karet 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 30061 k uzavření dodatku smlouvy o 
poskytování zvýhodněných podmínek 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací č. INO/40/05/003334/2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.45 Ing.Fialka,MBA 
 

10. 28824 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníků zadávacího řízení a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Externí administrátor pro projekt Pražský 
voucher na inovační projekty a projekt 
Specializované vouchery" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.50 Ing.Dobrovský 

11. 30078 k pojmenování a přejmenování veřejných 
prostranství na území hlavního města 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.55 JUDr.Novaková 

12. 30226 k záměru prezentace HMP na 
mezinárodních odborných veletrzích v 
roce 2019 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.00  

13. 30194 k podpisu Smlouvy o společné expozici a 
prezentaci na veletrhu Expo Real 2018 se 
statutárním městem Ostravou 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.05  

14. 30126 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 0026 Úprava Parteru nám. J. 
Palacha, projektová a inženýrská činnost“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.10 Ing.Pajer 

15. 29440 k návrhu na uzavření dodatku č. 11 k 
Souhrnu smluvních dohod na provedení 
"Souboru staveb městského okruhu v 
úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka" č. 
DIL/21/04/003842/2006 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.15 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 29468 

 
VH 

k udělení předchozího souhlasu k založení 
dceřiné obchodní společnosti Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Mgr.Gillar, g.ř. 
Dopravní podnik 
hl.m. Prahy, a.s. 

17. 30432 
 

VH 

k udělení předchozího souhlasu k založení 
obchodní společnosti Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.25 Mgr.Gillar, g.ř. 
Dopravní podnik 
hl.m. Prahy, a.s. 

18. 30288 k úpravě Smluvních přepravních 
podmínek PID v souvislosti se zavedením 
mobilních samoobslužných zařízení na 
nákup vybraného sortimentu jízdenek 
 
- předáno 11.7.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

19. 29994 ke zrušení pásmového provozu metra v 
úseku Ládví - Letňany 
 
- předáno 11.7.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

20. 29549 k posílení provozu metra o víkendech 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

21. 30178 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu 
zvýšení mezd řidičů pro zajištění služeb v 
přepravě cestujících v systému PID 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

22. 30042 k návrhům na změny tarifu PID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.50 Ing.Šust  
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

23. 30043 k zavedení trvalého provozu autobusové 
linky 216 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

24. 29803 k studii dopravního řešení oblasti 
Pohořelec na území MČ Praha 1 a MČ 
Praha 6 
 
- předáno 11.7.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.00 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 29964 k návrhu na zvýšení neinvestičního 

příspěvku, úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
ROPID 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.05 Ing.Šustr 
 

26. 30433 k návrhu na navýšení provozních 
prostředků pro zlepšeni stavu čistoty 
komunikací na území hl. m. Prahy 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.10 Ing.Šustr 
 

27. 30404 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů (veřejné prostranství v části ulice 
Na Žertvách Praha 8) MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.15 Ing.Šustr 
 

28. 30397 k návrhu na zahájení přípravy nové 
investiční akce Drážní promenáda a 
úpravě rozpočtu kapitálových výdajů 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.20 Ing.Šustr 
 

29. 30355 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů (souvislá údržba mostních objektů 
na komunikaci Wilsonova) MHMP-RFD 
SK v kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.25 Ing.Šustr 
 

30. 30347 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů (modernizace dopravního značení) 
MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.30 Ing.Šustr 
 

31. 30099 k návrhu na schválení Plánu rozvoje 
sportu v hl. m. Praze 2018 - 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.35  

32. 29825 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory využití volného času 
na území hl.m. Prahy na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
33. 28827 k návrhu na jmenování ředitelů 

příspěvkových organizací hl. m. Prahy - 
domů dětí a mládeže, v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.45  

34. 29993 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.50 Bc.Černý 

35. 30021 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.55 Ing.Melkesová 

36. 28067 návrhu na ukončení pořizování 
celoměstsky významné změny V ÚP SÚ 
hl.m. Prahy -  
Z 2960/00 (MČ Praha 18, k.ú. Letňany, 
výstavba objektů pro výzkum, vývoj a 
zkušebnictví, vyjmutí z VRÚ) 
 
- staženo 9.1.18 
- odloženo na OP 22.6.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kabický, 
starosta MČ 
Praha 18 
 

37. 30060 k návrhu na zamítnutí návrhu změny Z-
2800/00 vlny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha 12; relaxační a sportovní centrum) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

38. 30235 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty 
návrhu celoměstsky významné změny Z 
2776/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy pro další fázi 
pořizování (MČ Praha 6; prověření 
funkčních ploch v oblasti terminálu 
Vokovice) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
 

39. 30052 ke Koncepční studii rekonstrukce ulic 
Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice 
Strojnická a U Výstaviště „Letenský kříž" 
 
- předáno 11.7.18 
  

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
 

40. 30231 schválení Metodického pokynu 2018 k 
územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 12.7.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.20 Ing.Čemus 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
41. 28324 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc.č. 2714 a parc.č. 2715 v k.ú. Krč a 
návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 3295/22 v k.ú. Krč 
 
- elektronicky 
- staženo z ORR – 27.2.18 
- přerušeno 6.3.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.25 Ing.Rak,BBA 
 

42. 30394 k návrhu na zajištění dalšího postupu 
spolupráce při výstavbě Terminálu Zličín 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.30 Ing.Rak,BBA 
 

43. 29898 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace 
organizaci Krav Maga z kapitoly 0704, § 
5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného 
pořádku 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 12.35 PhDr.Klinecký 
 

44. 29386 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové investiční dotace Vodní 
záchranné službě ČČK Praha 6, pobočný 
spolek na financování výstavby nové 
jímky k základně Vodní záchranné služby 
ČČK na vodní nádrži Slapy 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.40  

45. 29677 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0012 „Protipovodňová 
opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 
0003 Karlín - Libeň, část 25 Maniny - 
zvýšení průtočnosti“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.45 Ing.Vlk 

46. 29520 

˙ 

k návrhu Akčního plánu pro implementaci 
Územní energetické koncepce hl. m. 
Prahy (2013 - 2033) 
 
- předáno 26.6.18 
- přerušeno 26.6.18 
- upraveno – předáno 11.7.18 
 

radní 
Plamínková 

12.50 RNDr.Kyjovský 

47. 30292 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora na území 
městské části Praha - Vinoř 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.55 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
48. 30240 k návrhu na nominaci zástupce HMP do 

statutárního orgánu do zakládaného 
spolku pro vytvoření příměstského parku 
Trojská kotlina z.s. 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

13.00  

49. 30448 k návrhu na nominaci zástupce HMP do 
statutárního orgánu do zakládaného 
spolku pro vytvoření příměstského parku 
Soutok z.s. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

13.05  

50. 29920 schválení částečného  užívání prostor 
Hudebního divadla v Karlíně Národním 
divadlem - scénou Státní opera Praha 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 13.10 Mgr.Cipro 
 

51. 30033 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 06 - 
Kultura a cestovní ruch a vytvoření nové 
investiční akce pod názvem 0000 Obnova 
pláště Karlova mostu 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 13.15 Ing.Vlk 

52. 30191 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 9, Litoměřická 726 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.20 Mgr.Němcová 
PhDr.Kuchařová 
 

53. 30192 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola 
LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.25 Mgr.Němcová 
Mgr.,Bc.,Horáček 
 

54. 30298 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.30 Mgr.Němcová 
Bc.Sochová 
 
 

55. 30299 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Hotelová škola 
Radlická, se sídlem Praha 5, Radlická 115 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.35 Mgr.Němcová 
Ing.Novotný 
 
 

56. 30302 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.40 Mgr.Němcová 
Mgr.Lávička 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
57. 30196 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se 
sídlem Praha 8 – Troja, Glowackého 
555/6 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.45 Mgr.Němcová 
PhDr.Urbancová 

58. 29890 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy - Programy celoměstské 
podpory vzdělávání na území hlavního 
města Prahy pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

13.50 Mgr.Němcová 
 

59. 30020 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku "stavba č. 
43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování“ 
 
- elektronicky 
- staženo 26.6.18 
 

radní 
Ropková 

13.55 Ing.Prajer 

60. 30179 záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice - 
projektová činnost etapy 0001 a 0002 
JŘBU" 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 14.00 Ing.Prajer 

61. 30175 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Stavba č. 42872 Dům seniorů 
Bohnice - projektová činnost etapy 0001 a 
0002“ 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 14.05 Ing.Prajer 

62. 30159 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy, 
úpravu rozpočtu, úpravu celkových 
nákladů investičních akcí a čerpání fondu 
investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 14.10 PhDr.Klinecký 
 

63.  Podání  14.15  
64.  Operativní rozhodování Rady HMP    
65.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29631 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 29997 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 30202 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů (dofinancování staveb) MHMP 
RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 29806 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů za 1. pololetí 2018 a 
neinvestičního transferu od MČ Praha 5 a 
města Černošice na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 30289 
 
   

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1566 ze 
dne 19.6.2018 k návrhu na přidělení 
dotace pro nestátní neziskové organizace 
v rámci programu hl. m. Prahy a MŠMT v 
oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2018 "Naplňování Koncepce podpory 
mládeže na krajské úrovni" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 30067 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže  a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 30199 k žádosti MČ Praha - Nedvězí o změnu 
účelu finančních prostředků obdržených v 
roce 2017 z podílu MČ na odvodu 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 30059 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
na financování projektu ITI 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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9. 30124 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 

  

10. 30155 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na 
úhradu nákladů na sociální pohřby 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 30200 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva kultury na kulturní 
aktivity určený MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha - 
Březiněves 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 30204 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 neinvestiční dotace 
MČ Praha 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 30180 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v souvislosti s vrácením 
neinvestičních příspěvků na výkon 
pěstounské péče Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 30212 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určený pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha - Kolovraty 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 30214 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 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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16. 30215 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 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 30271 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na krytí pojistného 
souvisejícího s veřejnou službou podle § 
18a a § 61 zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi určeného pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 30319 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 

  

19. 30336 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 

  

20. 30337 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 o vratku finančních prostředků 
ze státního rozpočtu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 30340 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 

  

22. 30114 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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23. 29985 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů 

hl. m. Prahy na r. 2018 a běžných výdajů 
minulých let 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 28747 k návrhu "Finančně-investiční strategie“ 
hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

25. 29721 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem realizace stavebních 
úprav a přístavby Areálu Papírenská 
10/133 na pozemcích parc. č. 1717, 
1718/1, 1718/2, 1718/3, 1718/4 a 1718/5 
v k. ú. Bubeneč, Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

26. 29738 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Stavební úpravy a 
půdní nástavba v bytovém domě č.p. 
1104, č.o. 5, ul. Kotevní, Praha 5, parc. č. 
601, k.ú. Smíchov“ 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

27. 29754 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 
záměr „Půdní byty Vosmíkových 
824/26“, na pozemku parc. č. 2273 v k.ú. 
Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

28. 29945 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Rozšíření sítě 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. v 
lokalitě ulic Nádražní a Hořejší nábřeží, 
Praha 5 - Smíchov“, na pozemcích parc. 
č. 559/1, 559/2, 560/1, 583/1, 583/4, 597, 
614, 629/1, 629/3, 629/5, 629/6, 629/7, 
641/4, 645, 646, 670, 682/1, 688, 689/1, 
4985, 4986, 4987, 4988, 4990/1, 4994/1, 
5030/15, 5033/5, 5033/6, 5033/7, 5043/1, 
5043/4, 5043/7, 5043/8, 5043/9, 5043/14 
vše v k.ú. Smíchov, a pozemku parc.č. 
1753/6 v k.ú. Hlubočepy, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

29. 29488 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro dodatečné povolení oprav 
domku e. č. 263, ul. Na Slatinách, na 
pozemcích parc. č. 4410, 4411 a 4412 v 
k.ú. Strašnice, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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30. 27330 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 10 (pozemky v k.ú. 
Strašnice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 29388 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 11 (pozemky v k.ú. 
Háje a Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 29052 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 7 
(pozemky v k.ú. Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 29642 k návrhu na výmaz věcného břemene, 
zapsaného na LV č. 46, k.ú. Prosek, obec 
Praha 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 29690 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 967/1, parc.č. 967/2, parc.č. 967/3 
a parc.č. 967/4, vše v k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 29804 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
pachtovní smlouvě a uzavření smluv o 
výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 29773 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 29915 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce, k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem předmětu 
nájmu a k návrhům na výpovědi 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 
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38. 30183 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Černý Most, Ďáblice, Dolní 
Měcholupy, Dubeč, Hloubětín, 
Hlubočepy, Horní Počernice, Hostavice, 
Hostivař, Jinonice, Komořany, Křeslice, 
Kyje a Letňany z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

39. 29872 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 498/3 v k.ú. Malešice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

40. 30055 k návrhu na schválení úplatného převodu 
části pozemku parc. č. 818 o výměře 100 
m2 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41. 30096 k návrhu na zrušení Usnesení Rady 
hl.m.Prahy č. 1040 ze dne 9.5.2018. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

42. 30129 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1767/21 o výměře 221 m2 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

43. 30157 k návrhu na schválení uzavření dohody o 
zrušení věcného břemene na části 
pozemku parc. č. 2385/1 v k.ú. Nové 
Město 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

44. 30163 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenství vlastníků pro dům 
Vondroušova 1167-1169, Praha 6 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

45. 30193 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

46. 29399 k návrhu na jmenování členů správní rady 
Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 
 

radní Lacko   

47. 29909 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

48. 30071 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

49. 30161 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

50. 30230 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   



 15 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
51. 30234 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 

bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

52. 30075 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2018 
 

radní Lacko   

53. 30182 k návrhu na dofinancování Grantového 
programu pro oblast adiktologických 
služeb pro rok 2018 z kapitoly 0504 - 
Nákup služeb - oblast adiktologických 
služeb. 
 

radní Lacko   

54. 30285 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0544 
v roce 2018 
 

radní Lacko   

55. 30156 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 2 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/54/13/007033/2011 ze dne 4.4.2011 
na rozšíření předmětu nájmu o části 
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

56. 30044 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy k akci Příměstský 
park Soutok 
 

radní 
Plamínková 

  

57. 30324 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2018 
 

radní 
Plamínková 

  

58. 29668 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 
2018 
 

radní Wolf   

59. 30201 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

60. 30254 k úpravě 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 31.05.2018" 
 

radní 
Ropková 

  

61. 30220 k návrhu na stanovení výše platu zástupci 
statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště 
potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 
320/111 
 

radní 
Ropková 
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62. 29946 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace pro Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých osob v České republice, 
z.s. na realizaci projektu s cílem vydání 
knižní publikace "Jsem jedno ucho" 
 

radní 
Ropková 

  

63. 29645 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 
 

radní 
Ropková 

  

64. 29832 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětský domov, 
Praha 9 - Dolní Počernice, Národních 
hrdinů 1 
 

radní 
Ropková 

  

65. 30165 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1326 ze 
dne 6. 6. 2017 k vyhlášení 30. a 31. výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 2 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

66. 30287 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

67. 30135 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

68. 30138 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

69. 30142 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

70. 28879 ke schválení textu vzorových Podmínek 
realizace projektů 16. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

71. 30334 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 a k návrhu na odpis nedobytné 
pohledávky u příspěvkové organizace v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní 
Ropková 
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72. 30186 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

73. 30151 k návrhu na čerpání fondu investic 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a 
Základní škola a Střední škola v roce 
2018 
 

radní Hodek   

74. 30145 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy  Domov pro seniory Hortenzie 
 

radní Hodek   

75. 30054 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy  Domov sociálních služeb Vlašská 
 

radní Hodek   

76. 30108 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 
v roce 2018 
 

radní Hodek   

77. 30187 
 
  

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

78. 30153 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.5.2018 do 5.6.2018 
 

Ing.Ondráčková   

79. 30185 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.6.2018 do 12.6.2018 
 

Ing.Ondráčková   

80. 30216 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.6.2018 do 19.6.2018 
 

Ing.Ondráčková   

81. 30375 k zajištění financování projektů "Pražský 
voucher na inovační projekty" a 
"Specializované vouchery" financované z 
Operačního programu Praha pól růstu na 
rok 2018 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30237 Informace o financování systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2017 
 

radní 
Plamínková 

30281 Informace o snížení ceny za pronájem hrobových míst 
 

radní Hodek 

30280 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v květnu 2018 
 

ředitelka 
MHMP 
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