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 P R O G R A M  
 32. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 9. 2017 

 
od 8.00 hodin 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 19.9.2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.00 – 8.10  
2. 27159 k návrhu na předložení kandidatury pro 

pořádání výroční konference Eurocities v 
roce 2019 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

8.10  

3. 26968 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se 
vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

8.15 Ing.Kaas 

4. 26534 k návrhu Projekt preference - 
Celoměstský projekt preference městské 
hromadné dopravy v Praze v letech 2016-
2020 
 
- předáno 13.9.17 
- odloženo 19.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

8.20 Ing.Kaas 
Ing at Ing.Tomčík 

5. 26951 k návrhu postoupení přípravy a realizace 
akce "Preferenční osy veřejné hromadné 
dopravy na území hl. m. Prahy" 
 
- předáno 20.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

8.25 Ing.Kaas 

6. 26979 Světový silniční kongres Praha 2023, 
podpora přípravy  v roce 2017 a 2018 
 
- předáno 20.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

8.30 Ing.Kaas 

7. 26414 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1304/1 v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 20.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

8.35 J.Rak,BBA 
 

8. 26847 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. DIL/83/02/024017/2016 
 
- předáno 20.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

8.40 J.Rak,BBA 
Mgr.Dohnalová, 
odb. poradce 
 

 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 26980 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem prostor sloužících k podnikání 
v objektu č.p. 404, ul. Rytířská 12, Praha 
1 k.ú. Staré Město 
 
- předáno 21.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

8.45 J.Rak,BBA 
 

10. 25988 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2018 – 2022 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
- přerušeno 29.8.17 
- přerušeno 19.9.17 
 

radní 
Plamínková 

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

11. 27050 k návrhu na vyhlášení Výzvy č. 2 k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 
 
 

radní 
Plamínková 

8.55 RNDr.Kyjovský 
 

12.  Podání  9.00  
13.  Operativní rozhodování Rady HMP    
14.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27122 ke jmenování hodnoticí komise v 

zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
„Bezpečné a efektivní tiskové prostředí“ 
 
  

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

2. 26946 k převodu finančních prostředků odboru 
RFD MHMP pro zajištění potřebných 
licencí k provozování kamerových 
detektorů 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

3. 26850 k předložení návrhu na udělení vlajky 
městské části Praha 22 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 26982 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r.2017 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 26935 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů za 2. čtvrtletí 2017 a 
neinvestičního transferu od města 
Černošice na úhradu zvýšené dopravní 
obslužnosti a na úhradu nákladů DP 
HMP, a.s. na přečíslování tramvajových a 
autobusových linek od 29.4.2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 27031 k návrhu personálních změn v Komisi 
Rady HMP pro vodní dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 26966 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2017 související s 
projektem "Sportuj po škole za školou!" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 27077 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26688 k návrhu na uplatnění prolongace dle § 
2285 NOZ, tj. na prodloužení doby nájmů 
bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

10. 26687 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností KONSIT a.s., na 
straně druhé + CD 
 

radní 
Plamínková 

  

11. 26920 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 III. 
 

radní 
Plamínková  

  

12. 26715 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1340/20, 1340/37 a 1500/3 v k. ú. Dolní 
Počernice a pozemku parc. č. 4415/2 v k. 
ú. Horní Počernice do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

13. 26694 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 
mezi hl. m. Prahou a B.G.M. holding a.s. 
na nájem pozemků v k.ú. Zličín 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 27054 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na "Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol" 
 

radní 
Ropková 

  

15. 27066 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

16. 26970 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti 
auditorů a advokátů hlavním městem 
Prahou ve věci trestního oznámení 
podaného hlavním městem Prahou 
 

ředitelka 
MHMP 

  

17. 27034 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 10. 10. 2017 - 1. 1. 2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

18. 27188 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "výměna 
audiovizuálního systému v jednacím sále 
Zastupitelstva hl. m. Prahy" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26957 Informace o činnosti zřízené pracovní skupiny k implementaci Územní energetické 
koncepce hl. m. Prahy+ CD 
 

radní Plamínková 

 
 


	 P R O G R A M 

