
1 
 

P R O G R A M  
 1. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 1. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 44. jednání Rady HMP ze dne 19. 12. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28179 

 
  VH 

k určení auditora společnosti Operátor 
ICT, a.s. 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 M.Fišer,MBA, 
předs. předst. 
Operátor ICT,a.s. 

3. 27407 ke smluvnímu zabezpečení pořádání XVI. 
všesokolského sletu 2018 
 
- předáno 13.12.17 
- staženo na OP 15.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Fáberová 

4.  27565 k návrhu na uzavření smlouvy o 
poskytnutí právní služby 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 J.Rak,BBA 
 

5. 27927 k návrhu na vydání změny Z 3016/00 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy  
(Praha 5; záchranná stanice Jinonice) 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

6. 28077 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

7. 28058 k návrhu na ukončení pořizování změny 
Z-2777/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy  
(Praha 6; Vítězné náměstí - zeleň) 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 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) 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

9. 23162
A 

k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - 3. část 
 
- předáno 3.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
 

10. 26976 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 3182/1 a parc.č. 3327 v k. ú. 
Zbraslav z vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 27573 k návrhu na vypořádání spoluvlastnictví - 
pozemky k.ú. Dejvice, oblast Jenerálka 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 26314 k návrhu směny pozemků v k. ú. Stodůlky 
a v k. ú. Jinonice mezi společností Galerie 
Butovice s.r.o. a hl.m. Prahou, vč. zřízení 
služebností 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 28109 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní Lacko 10.05 PhDr.Klinecký 
 

14. 27756 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zázemí údržby a dětské hřiště v oboře 
Hvězda" 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 28107 ke schválení Rámce pro podporu 

infrastruktury - přílohy Krajského akčního 
plánu vzdělávání v hl.m. Praze 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.15 Mgr.Němcová 

16. 28002 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "SPŠ Na 
Třebešíně, P 10 - rekonstrukce bazénu" a 
ke jmenování hodnotící komise v 
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
"SPŠ Na Třebešíně, P 10 - rekonstrukce 
bazénu" 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.20 Mgr.Němcová 

17. 27644 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Gymnázium Karla 
Sladkovského, Praha 3, Sladkovského 
náměstí 8 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 

18. 27663 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 

19. 27700 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Pražská konzervatoř, Praha 1, 
Na Rejdišti 1 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 

20. 27711 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 
8 - Troja, Glowackého 555/6 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 27783 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 
476 
 
- předáno 3.1.18 
 

radní  
Ropková 

10.45 Mgr.Němcová 

22. 28087 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola speciální, 
Praha 4, Na Lysinách 6 
 
- předáno 3.1.18 
  

radní  
Ropková 

10.50 Mgr.Němcová 

23. 28012 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 
hospodaření a dalších činností odboru 
kontrolních činností MHMP na rok 2018 
 
- předáno 3.1.18 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 Ing.Ondráčková 

24.  Podání  11.00  
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27799 k návrhu na uvolnění finančních 

prostředků na zajištění výpravy hl. m. 
Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky 2018 v 
Pardubickém kraji 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 27630 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 28231 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Koloděje k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 27707 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 27732 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27807 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27844 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27925 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27950 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 28042 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 27002 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 a 
odejmutí správy svěřené věci městské 
části Praha 5 (pozemek v k.ú. Košíře a 
pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 27140 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 15 (pozemky v k.ú. 
Horní Měcholupy a Hostivař) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 27367 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 
a odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 22 (pozemky v k.ú. 
Uhříněves) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 27456 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 9 (pozemky v k.ú. 
Střížkov a Vysočany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 27631 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 věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Dolní Měcholupy 
(pozemek v k.ú. Dolní Měcholupy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 27691 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 16 (pozemek v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 28066 k žádosti městské části Praha 4 o souhlas 

s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Hodkovičky z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 4, 
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 

  

18. 28120 návrhu na bezúplatné nabytí výjezdu na 
Rozvadovskou spojku včetně 
odbočovacího a připojovacího pruhu, 
svodidel a trubního propustku DN 600 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví České 
republiky, organizační složky - 
Bezpečnostní informační služby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 28129 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení v k.ú. Křeslice z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 27671 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1574/11 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Podolí 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 27808 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a schválení 
výpovědi z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 28127 k návrhu na doplnění člena správní rady 
Olivovy dětské léčebny o.p.s. 
 

radní Lacko   

23. 27041 k návrhu na pronájem 5 bytů hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

24. 27332 k návrhu na pronájem 2 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 28105 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

26. 28124 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 28199 k návrhu na prominutí části poplatků z 

prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 
"Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 

radní Lacko   

28. 27997 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2018 a 
poskytnutí účelové jednorázové 
neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování 
sběrného dvora 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 24377 k návrhu na uhrazení nákladů spojených s 
členstvím hlavního města Prahy v 
zájmovém sdružení právnických osob 
Národní síť Zdravých měst ČR 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 28163 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Metropolitní odborná umělecká střední 
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Praha 4 - 
Nusle, Táborská 350/32, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

31. 27645 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 
DIL/61/02/008381/2017 na realizaci akce 
"ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8 - půdní 
vestavba“, ZUŠ, Praha 8, Klapkova 25 
 

radní 
Ropková 

  

32. 27932 k návrhu odpovědi panu Marku Benákovi 
na stížnost na Taneční konzervatoř 
hlavního města Prahy, Praha 1, 
Křižovnická 1 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství a mládeže 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

33. 28111 k prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní 
Ropková 

  

34. 27204 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 15. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

35. 27826 k odsouhlasení Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu 
subjektu Arcidiecézní charita Praha 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 27924 k závěrům vyplývajícím z řešení 

problematiky regulace pohybu psů na 
veřejném prostranství na území hlavního 
města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 28118 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.11.2017 do 5.12.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28206 Informace pro Radu hl. m. Prahy o podaném trestním oznámení ve věci zřícení 
Trojské lávky 
 

ředitelka 
MHMP 

28263 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v listopadu 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	P R O G R A M 

