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 P R O G R A M  
 4. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 1. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24224 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Budování datového 
centra" 
 
- předáno 25.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 

3. 24384 k revokaci Usnesení Rady HMP č. 2545 
ze dne 18.10.2016 k předložení návrhu 
Smlouvy o poskytování komplexních 
služeb provozu, podpory a rozvoje 
infrastruktury pro provoz karty Lítačka 
 
- předáno 25.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

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

4. 23902 Smlouva o poskytování služeb systému 
"Service Desk OICT" v režimu pilotního 
provozu 
 
- předáno 25.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

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

5. 24566 k předložení zadávací dokumentace a 
indikativní poptávky dle příkazní smlouvy 
o poskytování a zajišťování služeb v 
rámci naplňování konceptu Smart Cities k 
nákupu "chytrých laviček" a "solárních 
odpadových nádob" 
 
- předáno 27.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

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

6. 21459 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností Your System spol. s 
r.o., na straně druhé, v souvislosti se 
zajištěním služeb operační podpory 
databázových platforem Oracle, Informix 
a Microsoft SQL bez existence písemné 
smlouvy 
 
- předáno 27.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 

7. 24354 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností ICZ, a.s., na straně 
druhé, v souvislosti s posouzením 
oprávněnosti nároků společnosti ICZ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24479 stavba č.42700 Revitalizace 

Malostranského náměstí - usnesení o 
dopracování projektové dokumentace 
+ CD 
 
- předáno 25.1.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Vermach,Ph.D. 

9. 24592 ke schválení dodatku ke smlouvě s PRE, 
a.s. na dodávku elektrické energie pro 
veřejné osvětlení od 1.2.2017 do 
31.5.2017 
 
- předáno 25.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Mgr.Dolanský 

10. 18773 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
pronájem budovy č.p. 69, která je součástí 
pozemku parc. č. 134, a pozemku parc. č. 
134 k.ú. Hradčany 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Mgr.Dolanský 

11. 20217 
   

k návrhu na schválení výpovědi 
nájemních smluv 
 
- předáno 27.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Mgr.Dolanský 

12. 24673 k žádosti o souhlas s doplněním pořadu 
jednání valné hromady společnosti 
Pražská teplárenská Holding a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00  

13. 24334 k záměru odboru ochrany prostředí 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Obnova centrálního prostoru Královské 
obory Stromovka" a ke jmenování komise 
 
- předáno 25.1.17 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 22815 k Revitalizaci Karlova náměstí - etapa II 
(park) 
+ CD 
 
- předáno 26.1.17 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

15. 24688 k přípravě analýzy možného umístění 
nového koncertního sálu v Praze a 
obnovení činnosti Koordinačního výboru 
pro výstavbu nového koncertního sálu 
 
 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 

16. 24019 k revokaci usnesení Rady HMP č.2712 ze 
dne 1.11.2016 k návrhu na zrušení Zásad 
pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání 
akcí v oblasti kultury a v oblasti 
cestovního ruchu 
 
- předáno 27.1.17 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 24276 k návrhu Akčního plánu Koncepce hl. m. 

Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 
2017 
 
- předáno 25.1.17 
 

radní Wolf 10.25  

18. 22858 k návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 
Prahy pro oblast integrace cizinců 
 
- předáno 25.1.17 
 

radní Wolf 10.30  

19. 24561 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 – 
Školství, mládež a sport a kap. 10 – 
Pokladní správa v souvislosti s 
financováním služeb přímo souvisejících 
s přípravou projektů z výzvy č. 12 
Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR „Energetické úspory v městských 
objektech – Realizace pilotních projektů 
přeměny energeticky náročných 
městských budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie“ 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 

20. 24374 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu č. 
41505 ZŠ Dolní Počernice s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku a na vyloučení uchazeče ze 
soutěže 
 
- předáno 25.1.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Ing.Prajer 

21. 24695 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy 
 
- předáno 27.1.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.Dederová 
Ing.Tunkl 

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 24700 

   
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 24547 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Lysolaje k podání žádosti o dotaci z 
Národního programu ŽP v rámci 
programu Zlepšení funkčního stavu 
zeleně ve městech a obcích 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 24573 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 3 k podání žádosti o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 24574 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 24305 návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace 
obecně prospěšné společnosti Eximie 
o.p.s. na částečné pokrytí nákladů na 
benefiční koncert 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 24494 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na projekt 
financovaný v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 24576 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 24598 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 24607 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 24481 k návrhu časového plánu vyúčtování 

výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 24120 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení doby 
užívání dočasné stavby skladu, autodílny 
a STK, na pozemcích parc. č. 17/1, 17/3, 
19/1 a 19/2, k.ú. Holešovice, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

12. 24000 k návrhu na bezúplatné nabytí vozovky, 
chodníků, dopravního značení, vpustí, 
schodiště, zeleně a pozemků v k.ú. 
Hodkovičky z vlastnictví právnické osoby 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 24137 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu v k.ú. Horní Počernice 
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 23387 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 917 v k. ú. Prosek, obec Praha, o 
výměře 123 m2 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 23599 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3880/7 o výměře 20 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23679 k návrhu na úplatný převod částí pozemků 
parc.č. 722/8 a parc.č. 733 vše v k.ú. 
Hloubětín  (322 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 23904 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1873/1 o výměře 127 m2 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 23339 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1157/13 o výměře 86 m2 k.ú. 
Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Společenství vlastníků pro 
dům Lešenská 537 a 538 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 22500 úplatný převod části pozemku parc. č. 
3188/1 o výměře 79 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 24333 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 24545 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 24454 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   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 24091 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   

24. 24442 
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrového řízení 
 

radní Lacko   

25. 24495 
  

návrh na schválení realizace projektu za 
účasti hlavního města Prahy v dotačním 
programu Ministerstva vnitra ČR 
"Bezpečnostní dobrovolník" v roce 2017 
 

radní Hadrava   

26. 24402 k návrhu na převod nevyčerpaných 
kapitálových výdajů z rozpočtu OCP 
MHMP 2016 do rozpočtu OCP MHMP 
2017 
 

radní 
Plamínková 
 

  

27. 24234 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 
dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech"  
- IV. 
 

radní 
Plamínková 
 

  

28. 24443 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kapitole 0680 - 
OPP MHMP z roku 2016 do roku 2017 
 

radní Wolf   

29. 24346 k návrhu na přidělení grantů v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2017, Program č. 5 
 

radní  
Ropková 
 

  
 

30. 24417 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 
 

  

31. 24329 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 
pracovních zásluh při dovršení životního 
jubilea v roce 2017 ředitelkám a ředitelům  
příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
  

radní  
Ropková 
 

  

32. 24581 
   

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 

  

33. 24570 
   

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

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34. 24326 

   
k návrhu na svěření pravomocí 
zřizovatele vydávat souhlasy pro školy a 
školská zařízení zřizované hl. m. Prahou v 
rámci zapojení se do výzev Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 
Operačního programu Praha - Pól růstu 
ČR a k vydání potvrzení kraje o 
bankovním účtu 
 

radní  
Ropková 

  

35. 24367 
   

ke jmenování Legal Entity Appointed 
Representative pro účely realizace 
mezinárodních výzkumných a inovačních 
projektů financovaných Evropskou 
komisí 
 

radní  
Ropková 

  

36. 24640 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 24486 k návrhu na rozpracování usnesení 23. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
26.1.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 20254 k návrhu na doplnění Základní metodiky 
pro evidenci grantů hlavního města Prahy 
na MHMP 
 

ředitelka 
MHMP 

  

39. 24558 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
11.1.2017 do 17.1.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24661 Informace k problematice možností legislativního omezení osobních přepravníků 
na území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

24597 Informace k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních 
fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

24636 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své 
činnosti k 31.12.2016 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

