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 P R O G R A M  
5. jednání Rady HMP, které se koná dne 3. 2. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 4. jednání Rady HMP ze dne 27. 1.2020 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35037 k Integrované strategii pro integrované 

teritoriální investice Pražské metropolitní 
oblasti na programové období 2014-2020 
a na programové období 2021-2027 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 35623 k návrhu na uzavření Smlouvy o 
spolupráci mezi městem Vídní a městem 
Prahou 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 M. Churavý 

4. 33171 k návrhu na pořízení změny ÚP - 69/2018 
(fáze "podnět", vlna 18) 
 
 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.20 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr. Zajíčková, 
starostka MČ 
Praha 5 
 

5. 35416 
 

k záměru uzavření smlouvy se společností 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro 
akci "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky 
A2, etapa 0004, část 05 - splašková 
kanalizace Jih a část 06 - dešťová 
kanalizace Jih, I. fáze; stavební práce“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Válek, MBA, 
předseda  
představenstva  
Pražské  
vodohospodářské  
společnosti a.s.  

6. 35154 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatelů pro části 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 u veřejné 
zakázky: Provozování sběrných dvorů hl. 
m. Prahy na území města 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7. 35533 k návrhu OCP na navýšení neinvestičního 
příspěvku p.o. Zoologická zahrada hl.m. 
Prahy pro rok 2020 na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s konáním Gorilla 
Workshop 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 35513 k návrhu na volbu členů správní rady 

NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40 JUDr. 
Štalmachová 

9. 35256 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka vozidel zajišťující obnovu 
vozového parku pro Městskou policii hl. 
m. Prahy" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

10. 34430 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Soubor staveb MO st. č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 MO 
Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 
8313 Libeňská spojka – provedení 
předběžného geotechnického průzkumu“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Prajer 

11. 34242 k návrhu dalšího postupu zajištění 
městského mobiliáře na území hl. m. 
Prahy 
 
- stažen 13.1.20 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12. 35377 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové 
politiky hlavního města Prahy za rok 2018 
 
 
 

radní Johnová 11.00 PhDr. Klinecký 

13. 34803 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
- stažen 27.1.20 
 

radní Johnová 11.05 PhDr. Klinecký 

14. 34546 k návrhu na zněnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Elišky Purkyňové 
 
 
 

radní Johnová 11.10 PhDr. Klinecký 

15. 35622 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí grantů formou 
dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 
v oblasti sociálních služeb na základě 
"Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných 
občanům hlavního města Prahy pro rok 
2020 – Doplňková síť" 
 
 
 

radní Johnová 11.15 PhDr. Klinecký  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 35608 

 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního 
města Prahy pro rok 2020 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu 
podpory registrovaných sociálních služeb 
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 
poskytují sociální služby zejména na 
území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 
Prahy pro rok 2020“ a úpravu rozpočtu 
 
 
 

radní Johnová 11.20 PhDr. Klinecký 

17. 35449 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"SŠAaI Bohdalec, P10 - rekonstrukce 
elektroinstalace" v objektu Střední školy 
automobilní a informatiky, Praha 10, U 
Plynárny 99a 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

18. 34814 
 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v kapitole 04 a k návrhu poskytnutí 
individuální účelové investiční dotace v 
oblasti sportu subjektu Český svaz 
cyklistiky, z.s. 
 
 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19. 35060 
 
 

k návrhu na poskytnutí neinvestičních 
účelových individuálních dotací na 
zajištění akcí "Future Port 
Prague","Startup World Cup & Summit 
2020", "Týden inovací 2020" 
 
 
 

radní Šimral 11.35 Ing. Dobrovský 

20. 35558 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
 
 

radní Šimral 11.40 Ing. Prajer 

21. 35530 
 

VH 

k určení auditora společnosti Prague City 
Tourism a.s. za rok 2019 až 2021 
 
 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.45 Mgr. Cipro, 
předseda 
představenstva 
Prague City 
Tourism, a.s. 
P. Zeman, 
předseda dozorčí 
rady Prague City 
Tourism,a.s. 
 

22. 35467 k návrhu na udělení grantů v rámci 
"Programů v oblasti podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy 
pro rok 2020" 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.50 
 
 

Mgr. Cipro 
Mgr. Hajná 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 35433 k návrhu na udělení grantů hlavního 

města Prahy v rámci "Programů v oblasti 
podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl.m. Prahy pro rok 2020 (jednoleté 
a víceleté)" 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.55 
 

Mgr. Cipro 
Mgr. Hajná 

24. 35564 k převodu nevyčerpaných finančních 
prostředků a k návrhu na úpravu rozpočtu 
kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2020 
 
- přerušen 27.1.20 
 

radní Třeštíková 12.00 Mgr. Cipro 

25. 35548 k revokaci a k doplnění usnesení Rady 
HMP č.491 ze dne 25.3.2019 k záměru 
umístění 20 pláten obrazového cyklu 
Alfonse Muchy Slovanská epopej v 
majetku hl.m. Prahy na zámku v 
Moravském Krumlově a k jeho doplnění: 
k přípravě výstavního prostoru zámku 
Moravský Krumlov pro dočasné umístění 
cyklu 
 
 
 

radní Třeštíková 12.05 Mgr. Cipro 
PhDr. Juříková,  
ředitelka GHMP 
 

26. 35524 
 
 
 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č.61 ze dne 19.1.2016 k návrhu prodeje 
bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, 
bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Zábranský  12.10 Ing. Tunkl  

27. 35544 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.15 Ing. Dederová 
MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

28. 34775 k záměru odboru VEZ realizovat 
centralizovanou veřejnou zakázku s 
názvem "Dodávky energií pro orgány a 
organizace hl.m. Prahy na období od 
1.1.2021" v části 1. "Dodávky plynu pro 
orgány a organizace hl.m. Prahy na 
období od 1.1.2021 od 6:00 hod. do 
1.1.2024 do 6:00 hod." 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.20 Mgr. Dufková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29.  Podání  12.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31. 35719 k návrhu programu jednání 14. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 13. 2. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

32.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35591 k úpravě rozpočtu za účelem financování 

projektu Řízení ITI PMO III v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 35482 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kap. 09 – vnitřní 
správa 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 35521 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kap. 09 – vnitřní 
správa 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 35578 ke schválení projektů v rámci 52. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

 
 

 

5. 35753 k návrhu na obsazení místa člena Řídícího 
výboru dle schválené Celoměstské 
koncepce rozvoje informačních systémů 
pro potřeby hl. m. Prahy a městských 
částí na období do roku 2025 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 35586 k návrhu na snížení rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 10 - Neúčelová rezerva, a 
zvýšení kapitálových výdajů příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy v kap. 02 - Městská 
infrastruktura, na akci Vítězné náměstí 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

7. 35511 k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní 
smlouvu č. NAP/54/09/011827/2017 
uzavřenou dne 27.2.2017 se společností 
HOCHERO CZ s.r.o., IČO: 24238848, a 
to ve tříměsíční výpovědní době 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 35488 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2019 do 2020 v 
kapitole 02 - Městská infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

 
   

 

9. 35653 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 03 Doprava - 
dodatečné finanční vypořádání závazku 
vůči SFDI z titulu přijmu z pojistného 
plnění za škody na komunikacích 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

10. 35223 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

11. 35534 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

12. 35165 k návrhu na prominutí dlulhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

13. 35582 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 2 
k podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 35494 k návrhu časového plánu vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2019 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

15. 35221 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 8 (pozemky v k.ú. Libeň) 
 

radní Chabr   

16. 35424 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1962 ze 
dne 15.8.2017 k návrhu na zaplacení 
částky 89.280,- Kč vč. příslušenství za 
faktické užívání pozemku parc. č. 17/6 
k.ú. Žižkov, k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 17/6 k.ú. Žižkov a k 
návrhu na zřízení služebnosti k pozemku 
parc. č. 17/6 k.ú. Žižkov jako 
alternativnímu způsobu majetkoprávního 
vypořádání 
 

radní Chabr   

17. 35320 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
 

radní Chabr   

18. 35167 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu 
výpovědí nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 34952 k návrhu na bezúplatné nabytí přeložky 

veřejného osvětlení zahrnující výměnu 2 
ks původních sloupů veřejného osvětlení 
a umístění 1 nového sloupu veřejného 
osvětlení v rámci přeložky a přeložky 
kabelového vedení v k. ú. Žižkov z 
vlastnictví společnosti CTR group a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

20. 35142 k návrhu na bezúplatné nabytí 
rekonstrukce komunikace vč. 2 
parkovacích stání a 2 vjezdů do garáží, 6 
ks uličních vpustí, 6 ks svislého dopravní 
značení a vodorovného dopravního 
značení v k. ú. Uhříněves z vlastnictví 
společnosti CWI DELTA s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

21. 35554 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 1124/28 o výměře 8 m2 a parc.č. 
1124/29 o výměře 5 m2 k.ú. Prosek 
 

radní Chabr   

22. 34134 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Kunratice 
 

radní Chabr   

23. 35538 k návrhu úplatného převodu pozemku 
parc.č. 942/13 o výměře 264 m2 v k.ú. 
Hlubočepy 
 

radní Chabr   

24. 35629 
 
 
 

k Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu pro tzv. 
Centrum duševního zdraví a k uzavření 
dodatku č. 2 k Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu. 
 

radní Johnová   

25. 35481 k návrhům odpovědí na stížnosti doručené 
České školní inspekci na Vyšší odbornou 
školu zdravotnickou a Střední 
zdravotnickou školu, Praha 1, Alšovo 
nábřeží 6 
 

radní Šimral   

26. 35497 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu Vokovice, se sídlem Praha 6, 
Vokovická 3 
 

radní Šimral   

27. 35575 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola 
zeměměřičská, Praha 9, Pod Táborem 
300, v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

28. 35717 
 
 

k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech základních škol 
 

radní Šimral    
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 35738 

 
 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. 
INO/61/01/010569/2019 ze dne 
11.12.2019 
 

radní Šimral  
 

 

 

30. 35499 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Praze v roce 2020 
 

radní Třeštíková   

31. 35468 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 
zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

32. 35681 Informativní zpráva o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

33. 35458 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2937 ze 
dne 16. 12. 2019 k návrhu na ocenění 
fyzických osob za jejich přínos k rozvoji 
hl.m. Prahy v roce 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

34. 35396 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
11.12.2019 do 17.12.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

35. 35397 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
8.1.2020 do 14.1.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35648 o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu vodohospodářského 
majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodovody a 
kanalizacemi, a.s. za rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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