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 P R O G R A M  
 19. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 5. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 9. 5. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29301 k předložení zprávy o ukončení projektu a 

získaných poznatcích k pilotnímu 
projektu „Solární odpadové nádoby“ dle 
příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

3. 29438 k návrhu Pravidel pro poskytování 
finančních prostředků z rezervy Smart 
Cities, vytvořené v rámci investiční akce 
"Projekty ICT Smart Cities", ve 
schváleném rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

4. 28605 k pojmenování a přejmenování veřejných 
prostranství na území hlavního města 
Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 29186 k návrhu na úplatný převod 
plynárenského zařízení do vlastnictví 
společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Vlk 

6. 29430 k prověření záměru na výstavbu 
podzemních garáží na Malostranském 
náměstí a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha 1 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Vlk 

7. 28902 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 04 a přidělení 
mimořádné finanční podpory v oblasti 
sportu na odstranění havarijních stavů a 
rekonstrukce sportovišť 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 

 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 29408 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 
MČ Praha - Koloděje 
 
- elektronicky 
- přerušeno 2.5.18 
- odloženo na OP 3.5.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40 Ing.Morávková, 
starostka MČ 
Praha-Koloděje 

9. 29222 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Čistírna 
odpadních vod Nemocnice Na Bulovce“ 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 9.45 Ing.Rak,BBA 
 

10. 29484 k návrhu na financování akcí z Fondu 
rozvoje dostupného bydlení 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 9.50  

11. 29402 k návrhu na využití valorizace nájemného 
v nájemních smlouvách k bytům v 
majetku hl.m. Prahy nesvěřeného 
Statutem hl.m. Prahy městským částem 
 
- elektronicky 
- staženo 9.5.18 
 

radní Lacko 9.55 Ing.Tunkl 

12. 29553 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
 
 

radní Lacko 10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 29473 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy 
 
 
 

radní Lacko 10.05 PhDr.Klinecký 
 

14. 29296 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zázemí údržby a dětské hřiště v oboře 
Hvězda" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 

15. 28604 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 - 
Městská infrastruktura a vytvoření nové 
investiční akce pod názvem 0000 TV v 
kolektorech 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 29268 k záměru odboru technické vybavenosti 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 0117 Zbuzanská" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vlk 

17. 29171 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 
10, Chotouňská 476 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 
Mgr.Vach 

18. 29367 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“ 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.30 Ing.Prajer 

19. 29434 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poradna PPP, Jabloňová 30a, P10 - 
nástavba objektu" Pedagogicko-
psychologické poradny pro Prahu 10, 
Jabloňová 30a, 106 00 Praha 10 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 

20. 29313 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "ZUŠ Olešská, 
P 10 - nástavba výtvarných ateliérů a 
učeben" a ke jmenování hodnotící komise 
v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
"ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba 
výtvarných ateliérů a učeben" 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 

21. 29409 k návrhu na odstoupení objednatele od 
Smlouvy o dílo č.DIL/61/02/007986/2016 
k provedení stavby č.ORG. 0042219, na 
veřejnou zakázku "Střední škola umělecká 
a řemeslná, P 5 - rekonstrukce části 
objektu Miramare", uzavřené dne 
9.9.2016 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.45 Mgr.Němcová 

22. 28869 k návrhu na uvolnění ředitele příspěvkové 
organizace Gymnázium Jana Keplera, 
Praha 6, Parléřova 2, v souvislosti s 
výkonem veřejné funkce 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.50 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 28958 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace České středoškolské 
unii, z. s. na zajištění projektu pod 
názvem: "Středoškolský sněm hl. m. 
Prahy" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.55 Mgr.Němcová 

24. 28960 k aktualizaci dokumentu Podpora 
odborného vzdělávání na území hlavního 
města Prahy v letech 2018 - 2022 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.00 Mgr.Němcová 

25. 28629 k přípravě budoucího programového 
období politiky soudržnosti 
 
- předáno 10.9.18 
 

radní 
Ropková 

11.05 Ing.Andrle 

26. 29630 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.10 Ing.Andrle 

27. 29566 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.15 Ing.Andrle 

28. 29006 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Renovace výplní okenních otvorů v 
objektu Nové radnice Magistrátu hlavního 
města Prahy“ a k návrhu na rozpočtová 
opatření 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Ing.Pekárková 
zástupce SEVEn 
Energy, s.r.o. 

29. 29366 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Modernizace a rozvoj JBS MHMP“ 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 
Bc.Macháček 
Mgr.Panýr, AK 

30. 29639 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1052 ze 
dne 9.5.2018 k návrhu programu jednání 
37. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 17.5.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.30  

31.  Podání  11.35  
32.  Operativní rozhodování Rady HMP    
33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29360 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

a běžných výdajů MHMP-RFD SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 29515 k návrhu na změnu části finančních 
prostředků ponechaných MČ Praha - 
Slivenec k čerpání v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 29541 k návrhu na změnu účelu části dotace 
poskytnuté MČ Praha - Šeberov v roce 
2017 z finančních prostředků obdržených 
jako odvod 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 29554 k návrhu na rozšíření účelu investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha 8 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 a 
ponechané k využití v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 29573 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Kolovraty 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 

  

6. 29589 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha 4 na vrub kapitoly 1016 
- rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29480 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu Úřadu 
vlády České republiky na  program 
Podpora terénní sociální práce určených 
pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 7 a MČ 
Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 29491 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 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 7 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 29514 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 - 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 29147 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 
4198/101 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví 
společnosti Rezidence Hřebenky s.r.o., za 
část pozemku parc.č. 3802/3 v k.ú. 
Smíchov, ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 29368 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a 
vjezdu v ul. Kaňkova vybudovaných na 
pozemku parc. č. 208/1 v k.ú. Malešice z 
vlastnictví FOERSTER-TECOM, s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 29418 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 29297 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

14. 29531 k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

15. 29472 
 
  

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   

16. 29216 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 06 
 

radní Wolf   

17. 29423 k návrhu na opakované zřízení přípravné 
třídy základní školy v příspěvkové 
organizaci Základní škola pro zrakově 
postižené, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní 
Ropková 

  

18. 29432 k návrhu na přerušení činnosti školních 
družin a k návrhu na rozsah provozu 
mateřských škol v příspěvkových 
organizacích zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

19. 28985 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 29538 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 a k návrhu na odpis 
nedobytných pohledávek u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

21. 29570 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) a k návrhu 
na zapracování nového úkolu do rozpočtu 
na rok 2019 
 

radní 
Ropková 

  

22. 29571 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

23. 29448 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
11.4.2018 do 17.4.2018 
 

Ing.Ondráčková   

24. 29511 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.4.2018 do 24.4.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29572 Informace o aktuálním stavu státních podniků založených hl.m. Prahou (v režimu 
"likvidace") 
 

radní Grabein 
Procházka 

29685 Informace k provedené instalaci a odstranění city bloků na Václavském náměstí 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

