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 P R O G R A M  
 23. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 6. 2018 

 
UPRAVENÝ  PROGRAM 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 5. 6. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28882 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Rozvoj ISMP-POVS“ a 
ke jmenování komise 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Grabein 
Procházka 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 
 

3. 29750 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Softwarová podpora pro ochranu 
citlivých informací“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Grabein 
Procházka 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 
 

4. 29184 k ukončení používání karet Opencard v 
souvislosti s Multikanálovým 
odbavovacím systémem 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Grabein 
Procházka 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 29884 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace na opravu 
fasády paláce Lucerna z ulice    
Vodičkova 36 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Grabein 
Procházka 

9.25  

6. 30111 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Hodek 

9.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta MČ  
Praha 4 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 30127 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území více správních 
obvodů hl. m. Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zastoupení 
radní Hodek 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta MČ  
Praha 4, 
Ing.Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 
M.Maruštík, 
starosta MČ 
Praha 12 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
F.Ševít,  
starosta MČ 
Praha-Štěrboholy 
 

8. 30089 k návrhu změny tarifu pro juniory a 
studenty ve vazbě na celostátní slevy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Šustr 

9. 30090 k záměru zlepšení dostupnosti ceny 
jízdného 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Šustr 

10. 29761 k návrhu na úpravu vlastního rozpočtu 
hl.m. Prahy a přidělení grantů pro oblast 
podpory v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy 
na rok 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Šustr 

11. 30084 k záměru odboru rozvoje financování a 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém pasportizace a správy 
telematických zařízení" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Šustr 

12. 30077 k záměru odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém navádění na volná 
parkovací místa v ulicích Prahy" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Ing.Šustr 

13. 30068 k záměru odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém informací o 
dojezdových dobách na Městském 
okruhu" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 30058 k záměru odboru rozvoje a financování 

dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Rozvoj dopravně závislého 
řízení na SSZ s vazbou na Městský 
okruh" a ke jmenování komise 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.10 Ing.Šustr 

15. 29577 k návrhu na pověření příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy k rekonstrukci úpravny vody v 
Pavilonu hrochů a antilop a s tím 
související úpravu rozpočtu kap. 0220 a 
kap. 0264 v roce 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.15 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
HMP 
 

16. 26110 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
HMP 
 

17. 29999 k žádosti MČ Praha 10 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 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.25  

18. 29992 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Praha v roce 2018 a 
poskytnutí účelové investiční dotace 
Městské části Praha 13 z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

12.30  

19. 29254 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 22 
 
 
- elektronicky 
- přerušeno 5.6.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Karasová, 
starostka MČ 
Praha-Benice, 
Ing.Pluhař, 
starosta MČ 
Praha-Královice, 
V.Vilímec, 
starosta MČ 
Praha-Nedvězí, 
Mgr.Klecanda, 
starosta MČ 
Praha-Kolovraty 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 29493 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5 
 
- elektronicky 
- přerušeno 5.6.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ  
Praha 5 
 

21. 30028 
 
   

k financování nákupu akcií společnosti 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

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

22. 30048 
 
  VH 

k nákupu akcií společnosti Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

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

23. 29080 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Komunikace U Sloupu - Troja" 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Rak,BBA 
 

24. 28971 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Celková 
oprava bastionu X a XI - etapa 7 a 8, při 
ulici Keplerova v Praze 6 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Rak,BBA 
 

25. 28228 k návrhu na prodej části pozemku parc.č. 
909/1, k.ú. Dejvice 
 
- předáno 6.6.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 Ing.Rak,BBA 
 

26. 28771 k návrhu úplatného převodu souboru 
nemovitostí v k.ú. Kostelec nad Orlicí, 
obec Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov 
nad Kněžnou 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 Ing.Rak,BBA 
 

27. 29371 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Rak,BBA 
 

28. 29376 k návrhu na majetkoprávní řešení - 
pozemek parc.č. 1308/3 k.ú. Vokovice 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 Ing.Rak,BBA 
 

29. 29452 k revokaci usnesení Rady HMP č.87 ze 
dne 19.1.2016 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2336/248 k.ú. Chodov 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 29309 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30 Ing.Rak,BBA 
 

31. 29710 k oznámení záměrů městské části Praha 2 
na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 2, bytových domů s 
pozemky v k.ú. Nové Město, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 Ing.Kubelka 

32. 29870 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.40 PhDr.Klinecký 
 

33. 29018 k návrhu na schválení kvóty bytů pro 
Nadaci Naše dítě 
 
- elektronicky 
- odloženo na OP 31.5.18 
- upraveno 
 

radní Lacko 11.45 Ing.Tunkl 

34. 29485 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru dodavatele ve veřejné zakázce na 
služby „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí Botiče“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Ing.Vlk 

35. 29904 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 
závěrky, rozdělení zisku a určení auditora 
pro ověření účetní závěrky obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
- předáno 6.6.18 
 

radní 
Plamínková 

11.55 představenstvo, 
dozorčí rada 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
 

36. 29701 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a rozdělení zisku za rok 2017, k 
určení auditora společnosti Kolektory 
Praha, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.00 představenstvo, 
dozorčí rada 
Kolektory Praha, 
a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 29935 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. konané dne 20. 6. 2018 
 
 
 

radní 
Plamínková 

12.05  

38. 29713 k návrhu dodatku č. 12 k Souhrnu 
smluvních dohod uzavřenému dne 
12.10.2011 mezi hlavním městem Prahou 
a Sdružením ÚČOV na realizaci stavby č. 
6963 Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 
- Nová vodní linka 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.10 Ing.Prajer 
Mgr.Hruška 

39. 29691 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a použití fondu investic 
příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy v roce 2018 
 
- předáno 6.6.18 
 

radní Wolf 12.15 Mgr.Cipro 
PhDr.Juříkova, 
ředitelka Galerie 
HMP 
 

40. 29726 k návrhu na udělení individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 12.20 Mgr.Cipro 
 

41. 29364 k Programu "2% na umění" - pořízení 
uměleckých děl do veřejného prostoru 
hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC 
 
 
 

radní Wolf 12.25 Mgr.Cipro 
 

42. 29706 k vyhlášení grantů vlastníkům památkově 
významných objektů na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 12.30 Mgr.Skalický 
 

43. 29769 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k 
návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy 
k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - III. kolo 
 
 
 

radní Wolf 12.35 Mgr.Skalický 
 

44. 29651 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Ch. Dopplera P5 - 
rekonstrukce fasády" v objektu Gymnázia 
Christiana Dopplera, Praha 5, Zborovská 
45/621 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

12.40 Mgr.Němcová 
 



 7 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
45. 29755 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení 
budovy" Gymnázia, Litoměřická 726,  
190 00 Praha 9 
 
 
 

radní 
Ropková 

12.45 Mgr.Němcová 
 

46. 28369 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 43727 
Přístavba MŠ Aloyse Klara 
 

radní 
Ropková 

12.50 Ing.Prajer 

47. 29658 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace Nadačnímu 
fondu pražských olympioniků za účelem 
humanitární podpory bývalých pražských 
olympioniků - seniorů v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 12.55  

48. 29586 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
oblasti sociálních služeb - II. v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 13.00 PhDr.Klinecký 
 

49. 29588 k návrhu Vyhlášení dotačního programu 
hlavního města Prahy pro vybrané druhy 
sociálních služeb v rámci projektu - II 
"Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb v krajské síti sociálních služeb na 
území hl. m. Prahy“ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na 
roky 2017 - 2018 a k realizaci daného 
projektu 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 13.05 PhDr.Klinecký 
 

50. 29956 k revokaci usnesení Rady HMP č.1446 ze 
dne 5.6.2018 k návrhu programu jednání 
38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 14.6.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

13.10  

51.  Podání  13.15  
52.  Operativní rozhodování Rady HMP    
53.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30051 k pořízení podkladů k soutěži o návrh na 

budovu pro koncertní sál 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 29564 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 28932 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 13 v roce 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 13 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 28933 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 16 v roce 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 16 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 28934 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 22 v roce 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 22 v roce 2017 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 29823 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informaci dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 29842 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v 
působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 29819 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 9 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 29948 k návrhu na udělení souhlasu MČ  Praha - 

Suchdol k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou 
pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na jejich vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 29873 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
nelékařů v oboru urgentní medicína 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 29932 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 29934 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu v 
souvislosti s financováním projektu ze 
Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 - program 
EFEKT určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 29938 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ - Lysolaje a MČ Praha - 
Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 29944 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na realizaci projektů z programu Veřejné 
informační služby knihoven na rok 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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15. 29968 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 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 30006 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 30011 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 

  

18. 29965 
 
 

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 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 29679 k žádosti městské části Praha - Lysolaje o 
souhlas s úplatným nabytím pozemku v 
k.ú. Lysolaje z vlastnictví Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR, v. v. 
i., do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha - 
Lysolaje, předložené podle § 13 odst. 4. 
obecně závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 29118 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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21. 29567 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 19 (pozemky v k.ú. 
Kbely) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 28219 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 612/7, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 28482 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 1492/5, parc. č. 1492/54, parc. č. 
1492/55, parc. č. 1508/2 a parc. č. 1508/7 
o celkové výměře 161 m2 v k.ú. Strašnice 
do vlastnictví fyzických osob 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 28876 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 3857/4 o výměře 54 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 29581 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 2119/2, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 29663 k návrhu na úplatné nabytí podílu o 
velikosti id. 1/2 k pozemkům parc. č. 22, 
2726, 2727/2, 2727/5 v k.ú. Hloubětín, 
obec Praha, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 29681 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 8/5 k.ú. Hodkovičky do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 29839 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parcelní číslo 159/48, 159/56, 159/60, 
159/83, 159/84, 159/85, 159/86, 159/94, 
159/95 a 320/18, v k.ú. Benice, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 29876 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikace vč. vpusti z vlastnictví 
společnosti SFAIROS s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 29517 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 29616 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 
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32. 29699 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám a uzavření smlouvy 
o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 29341 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Střešovice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 29712 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 29714 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 29387 k návrhu na zrušení věcného břemene na 
pozemcích parc. č. 16, 17/3 a 17/4 v k.ú. 
Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 29426 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

38. 29284 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady 
nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Lacko   

39. 29512 k návrhu na pronájem jiného bytu 
 

radní Lacko   

40. 29657 k návrhu na pronájem 6 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

41. 29692 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

42. 29730 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

43. 29725 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 
 

radní Lacko   

44. 29852 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti odboru KUC MHMP a 
úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2018 
 

radní Wolf   

45. 29925 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP v r. 
2018 
 

radní Wolf   
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46. 29380 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 

výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví 
HMP  parc. č. 13, k.ú. Liboc, svěřeného 
do správy OCP MHMP, s MČ Praha 6, za 
účelem realizace projektu "Komunitní 
zahrada LIBÓZA", a to na dobu určitou, 
do 31.12.2019 
 

radní 
Plamínková 

  

47. 29716 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou s paní 
Gabrielou Kontra, na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, parc.č. 928/1 v k.ú. 
Malá Strana, o výměře 132 m2, za účelem 
jeho užívání jako zahrady a jediného 
přístupu k objektu 
 

radní 
Plamínková 

  

48. 29988 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 
02 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 21 
 

radní 
Plamínková 

  

49. 28202 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola ekonomických studií, Střední 
průmyslová škola potravinářských 
technologií a Střední odborná škola 
přírodovědná a veterinární, Praha 2, 
Podskalská 10 
 

radní 
Ropková 

  

50. 29221 k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 k 
rámcové pojistné smlouvě č. 56774661-
28 o pojištění souboru vozidel pro školy a 
školská zařízení zřizovaná HMP 
 

radní 
Ropková 

  

51. 29802 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 u 
projektu s názvem Krajský akční plán 
vzdělávání, který je financován  
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

radní 
Ropková 

  

52. 29912 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

53. 29966 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
aktivit integrace cizinců na území ČR v 
roce 2018" 
 

radní 
Ropková 
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54. 29610 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

55. 29748 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice, se sídlem 
Vokovická 32/3, Praha 6 
 

radní 
Ropková 

  

56. 29970 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
samospráva na rok 2018 určenou na 
zajištění financování Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR) 
 

radní 
Ropková 

  

57. 29939 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

58. 29943 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

59. 29995 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

60. 29810 
 
 

ke schválení aktualizace dokumentu Popis 
funkcí a postupů zavedených pro řídicí a 
certifikační orgán 
 

radní 
Ropková 

  

61. 29885 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 
v roce 2018 
 

radní Hodek   

62. 29910 k návrhu na změnu platového zařazení a 
výši platu ředitele příspěvkové organizace 
v působnosti KUC MHMP 
 

ředitelka 
MHMP 

  

63. 29979 k návrhu na změnu platového zařazení a 
výši platu ředitele příspěvkové organizace 
v působnosti KUC MHMP 
 

ředitelka 
MHMP 
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64. 29844 k návrhu na uzavření Dohody o 

zpracování údajů v souladu s ustanovením 
článku 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen "GDPR") mezi 
hlavním městem Prahou a ENSYTRA 
s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

65. 29265 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o výpůjčce nebytových prostor s 
Městskou částí Praha 7 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30024 Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 
své činnosti k 31.03.2018 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

30080 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v dubnu 2018 
 

ředitelka 
MHMP 
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