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 P R O G R A M  
 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 4. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 18. 4. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24906 k předložení objednávky služeb a výzvy k 

podání nabídek VZMR dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt "Automatický 
odpovídač" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT,a.s. 

3. 24970 k předložení objednávky služeb a výzvy k 
podání nabídek na VZMR dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt „Interiérová 
navigace pro občany v prostorách 
Škodova paláce“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT,a.s. 

4. 25439
A 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2017 OTV MHM v kapitole 
01 a  02 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Vlk 

5. 24410 k návrhu na smluvní zajištění a přidělení 
finančních prostředků České basketbalové 
federaci na organizaci Mistrovství Evropy 
v basketbalu žen 2017 v Praze 
 
- předáno 19.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 25260 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
konkursní řízení na funkci ředitele 
příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 3 - Ulita 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 24790 k pokračování kampaně Čistou Stopou 
Prahou v roce 2017 
 
- předáno 19.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25096 k vyhodnocení plnění objednávky 

veřejných služeb s Dopravním podnikem 
hl.m. Prahy, a.s. za rok 2016 
 
- předáno 19.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

9. 25155 k návrhu na uzavření Dohody o integraci 
vlaků provozovaných v závazku veřejné 
služby na území hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje a o obecném postupu 
zapojení vlaků dálkové a regionální 
dopravy do Pražské integrované dopravy 
v budoucnu do společného integrovaného 
systému Prahy a Středočeského kraje 
 
- předáno 19.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

10. 25383 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. 
konané dne 26. 4. 2017 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.50  

11. 25052 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k 
části pozemku parc. č. 5668/1 v k. ú. 
Záběhlice 
 
- předáno 19.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 25002 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc.č. 4105/1 o 
výměře 39 m2 a pozemku parc.č. 4105/6 
o výměře 219 m2 v k.ú. Vinohrady 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 25420 k revokaci usnesení Rady HMP č.361 ze 
dne 21.2.2017 k záměru akvizice ve 
společnosti Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s. 
 
- předáno 20.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05  

14. 25033 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2017 v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy pro Akce celopražského významu 
ZSP MHMP v roce 2017 
 
- předáno 19.4.17 
 

radní Lacko 10.10 PhDr.Klinecký 

15. 25449 k návrhu využití finančních prostředků z 
OP Životní prostředí (výzva 67.) 
 
- předáno 19.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 25159 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (sociálních zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2016 
 
- předáno 19.4.17 
 

radní Hodek 10.20 PhDr.Klinecký 

17. 25526 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
"Kancelář primátora" Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 20.4.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing.Dederová 
Mgr.Bučková 
 

18. 25359 k návrhu na personální změny v Komisích 
Rady HMP 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30  

19. 25443 k revokaci usnesení Rady HMP č. 916 ze 
dne 18.4.2017 k návrhu programu jednání 
26. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 27.4.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

10.35  

20.  Podání  10.40  
21.  Operativní rozhodování Rady HMP    
22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25214 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 6 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 25068 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti umístění a provozování 
chodbového podchodu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 25397 
 
  

k návrhu na zrušení usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 2201 ze dne 6.9.2016 k návrhu 
na poskytnutí účelových  investičních  
dotací z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v 
roce 2016 - 2018  MČ Praha 17 na Stavbu 
víceúčelového sportovního centra Na 
Chobotě 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 25456 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 25458 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25415 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na krytí nákladů za 
činnosti v oblasti zabránění vzniku, 
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25418 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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 

  

8. 25451 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
ze Státního fondu životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu Zeleň do měst a jejich okolí pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha - Klánovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 25450 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v souvislosti s vratkou části účelové 
investiční dotace od MČ Praha 4, která jí 
byla poskytnuta v roce 2015 a 2016 z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 25059 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení doby trvání 
dočasné stavby čerpací stanice pohonných 
hmot MOL Praha - Štěrboholy Jih (směr z 
centra), na pozemcích parc. č. 1865/35, 
1856/40, 1856/41, 1856/42 a 1904/1, vše 
v k.ú. Dubeč. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

11. 25085 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „PID Na Strži, Praha 4, č. akce 
2960076“, na pozemcích parc. č. 
1052/115 a 3175/2 v k.ú. Krč, Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

12. 25212 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení doby trvání dočasné stavby 
pro reklamu - „Informační a reklamní 
vitrína o velikosti 3,48 x 2,65 m včetně 
kabelového vedení NN“, na pozemku 
parc. č. 3353 v k.ú. Krč, Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

13. 22497 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro komunikaci Pobřežní III, 1.etapa, 
úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 
stavební záměr „Vybudování 
protipovodňových opatření na stokové síti 
v oblasti Karlína“, na pozemcích parc. č. 
767/1, 767/18, 767/205, 767/215, 
767/216, 767/217, 767/218, 767/224, 
767/57, 767/66, 767/68, 768, 775/5, 
801/1, 844/1, 844/23, 845/14, 853 a 854/8 
v k.ú. Karlín, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

14. 25230 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Řeporyje a Štěrboholy z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 25354 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Ďáblice, Hostavice, Hostivař, 
Lahovice 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 

  

16. 24096 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1491 v k.ú. Desná III, obec Desná, 
okres Jablonec nad Nisou, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 24505 k návrhu na schválení úplatného převodu 
pozemku parc. č. 1227/45 o výměře 38 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25268 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k jiné stavbě č. e. 54 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 24341 k návrhu směny tří částí pozemku parc. č. 
158 o výměře 34 m2 a pozemku parc.č. 
159/4 o výměře 129 m2 v k.ú. Modřany 
za pozemek parc. č. 156/1 o výměře 233 
m2 v k.ú. Modřany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 24656 
 
  

k návrhu na výmaz právních vad - 
předkupní právo a věcné břemeno, na LV 
487 pro k.ú. Smíchov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25220 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   

22. 25335 návrh OCP na uzavření nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou na část pozemku 
parc.č. 840/2 v k.ú. Vokovice panu 
Davidu Štůlovi a paní Lucii Štůlové 
Vobořilové, k rekreačním účelům 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 25108 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy se spolkem "Studenti studentům, 
o.s." na část pozemku parc. č. 4106/1 v 
k.ú. Strašnice ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP, za 
účelem využití jako sportoviště pro airsoft 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 25267 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou na část 
pozemku parc. č. 2079/1 v k.ú. Dejvice 
panu Janu Novotnému za účelem chovu 
včel 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 25302 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti OZV MHMP v r. 2017 
 

radní Wolf   

26. 25426 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

radní  
Ropková 

  

27. 25427 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

28. 25303 k návrhu Všeobecných podmínek pro 
vystavovatele při účasti na výstavě Schola 
Pragensis 
 
 

radní  
Ropková 

  

29. 25138 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
Kongresovým centrem Praha, a.s. za 
účelem zajištění výstavních prostor pro 
konání přehlídky a výstavy o středním a 
vyšším odborném školství Schola 
Pragensis 2017 
 

radní  
Ropková 

  

30. 25437 
 
  

k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25519 Informace k návrhu prvků městského mobiliáře 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

