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 P R O G R A M  
20. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 5. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 13. 5. 2019 

-  zápis z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 5. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32908 k záměru udělit mezinárodní Cenu Karla 

IV. hlavním městem Prahou a Univerzitou 
Karlovou v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Mgr. Jíša 

3. 33291 k návrhu na jmenování Řídící rady dle 
schválené Celoměstské koncepce rozvoje 
informačních systémů pro potřeby hl. m. 
Prahy a městských částí na období do 
roku 2025 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15  

4. 32780 k záměru odboru informatické 
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění elektronických 
komunikací v oblasti datových služeb na 
území hl. m. Prahy na období 2020-2024“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 
 
 

Bc. Tobiáš, MSc., 
MPA 

5. 33314 k návrhu na schválení stanov a 
spoluzaložení spolku prg.ai, z.s. 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25  

6. 32704 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Záruční a pozáruční servis motorových 
vozidel tovární značky Hyundai na 4 
roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

7. 32413 
 
 

 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1110/41 v k. ú. Radotín do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32970 

 
 
 

 

k návrhu na uzavření dodatku č. 16 ke 
smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze 
dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 15, 
o poskytování finančního příspěvku na 
údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40 RNDr. 
Kyjovský 

9. 32790 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2019 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 RNDr. 
Kyjovský 

10. 33326 ke zřízení Komise RHMP pro udržitelnou 
energii a klima 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 
 

10.50  

11. 32535 
 

 

k výstavbě Metra I.D a finančnímu krytí 
Geologického průzkumu Metra I.D 
 
- předáno 16.5.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.55 Ing. Witowski, 
gen.řed. DPP, 
a.s. 

12. 32829 k návrhu na uzavření dodatku č. 23 ke 
smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na 
provedení stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba a stavby č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba mezi 
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním 
městem Prahou 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.00 Ing. Prajer 

13. 33197 
 

 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace pro MČ Praha 11 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.05 Ing. Šíma 

14. 33008 
 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace na výstavbu 4. nástupiště v 
železniční stanici Praha-Vršovice 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.10 Ing. Šíma 

15. 31565 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2018 a 
poskytnutí finančních prostředků formou 
individuální účelové investiční dotace z 
kap. 0582 Středisku prevence a léčby 
drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. v 
roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.15 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 33162 

 
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.20  

17. 32861 k záměru odboru SML MHMP v 
zadávacím řízení na realizaci veřejné 
zakázky "Karlínská OA a VOŠ 
ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a 
fasády" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25  Mgr. Němcová 

18. 32507 
 

 

k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace v oblasti 
sportu spolku Krajská rada Asociace 
školních sportovních klubů České 
republiky Praha, pobočný spolek 
 
 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19. 32502 
 

 

k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové investiční dotace v oblasti sportu 
společnosti Containall o.p.s. 
 
 
 

radní Šimral 11.35 Mgr. Němcová 

20. 31716 k návrhu na poskytnutí dotací v souladu 
se Zásadami pro partnerství hl. m. Prahy 
při pořádání akcí v oblasti sportu a v 
oblasti volné času dětí a mládeže (1. 
uzávěrka 2019) 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21. 33336 k revokaci usnesení Rady HMP č. 884 ze 
dne 13.05.2019 k návrhu na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v kapitole 0416 
v roce 2019 na posílení mzdových 
prostředků pro pracovníky škol a 
školských zařízení zřizovaných hlavním 
městem Prahou a městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Šimral 11.45  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 33281 k záměru pořádání projekce 

semifinálového a finálového utkání na 
Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.50  

23. 32942 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 
2019 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.55  

24.  Podání  12.00  
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26. 33275 k revokaci usnesení Rady HMP č. 931 ze 

dne 13. 5. 2019 k návrhu programu 
jednání 7. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 23. 5. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

27.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 33003 ke schválení aktualizace Pravidel pro 

žadatele a příjemce OP Praha -  pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32978 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 32911 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Bytový dům 
Strakonická s doplňkovou funkcí - 
administrativní a obchodní“, na 
pozemcích parc. č. 5030/15, 5030/7, 
5030/5, 5030/4, 5030/3 a 5030/21 vše v k. 
ú. Smíchov, Praha 5 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

4. 32818 k návrhu na úpravu limitu odpisového 
plánu příspěvkové organizaci Správa 
služeb hlavního města Prahy na rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 32762 k návrhu OCP MHMP na ukončení 

nájemních smluv dohodou a uzavření 
nových nájemních smluv s panem 
Josefem Koudelou, IČO 41207408, a 
fyzickou osobou, na dobu neurčitou, na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 32815 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 
část pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 33279 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro prevenci 
kriminality a udělování grantů 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  

  

8. 32249 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 
úplatné nabytí stavby účelové 
komunikace (dočasné stavby), která 
obsahuje napojení účelové komunikace 
153/4 - napojení Lochkov - Radotín - 
Pražský okruh 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

9. 33007 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 32949 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Březiněves z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 33071 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2019 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 32851 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 32992 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 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 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 33014 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha -  Kolovraty 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 33157 
 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

16. 32882 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 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
 

radní Chabr   

17. 32901 k návrhu na bezúplatný převod 
vodohospodářského díla v k. ú. Kbely z 
vlastnictví RODINKA, bytové družstvo, 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

18. 33019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parcelní číslo 950/7 a 985/1 v k.ú. 
Satalice, obec Praha, z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

19. 32372 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 811/2 v k.ú. Dolní 
Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

20. 32359 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 1402/6 v k.ú. Řeporyje, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

21. 32436 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 207/2, v k.ú. Královice, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 31963 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku 

na pozemku parc. č. 1725 v k.ú. Kobylisy 
z vlastnictví EL-TI & CO, s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

23. 33013 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů 
veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Satalice z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

24. 32983 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Braník, obec 
Praha 
 

radní Chabr   

25. 32656 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemcích parc. č. 963/1, 
963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 963/12, 
963/13, 963/14, 963/15, 963/16, 963/17, 
963/18, 963/19, 963/20, 963/27, a na 
budovách čp. 991 na parcele 963/17, čp. 
992 na parcele 963/16, čp. 993 na parcele 
963/15, čp. 994 na parcele 963/14, čp. 
995 na parcele 963/13, čp. 996 na parcele 
963/12, čp. 997 na parcele 963/11, čp. 
998 na parcele 963/10, čp. 1001 na 
parcele 963/20, čp. 1002 na parcele 
963/19, čp. 1003 na parcele 963/18, čp. 
1004 na parcele 963/22 a na parcele 
964/19, čp. 1005 na parcele 964/18, čp. 
1006 na parcele 964/17, čp. 1007 na 
parcele 963/9 a na parcele 964/24, čp. 
1008 na parcele 964/16 a čp.1009 na 
parcele 963/8, parcele 963/23 a parcele 
964/26, spojeného s právem užívání bytu 
č. 994/07 v budově čp. 994 a garážového 
stání č. A/3/10 v budově čp. 1009, vše 
zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 
1230, 8442, 7581, 7242 a 9279 pro k. ú. 
Hlubočepy, obec Praha 
 

radní Chabr   

26. 32492 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenstvím vlastníků Michnova 1624, 
Praha 4 
 

radní Chabr   

27. 31133 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu na 
základě výsledku výběrového řízení 
 

radní Chabr   

28. 33286 k návrhu na možný způsob řešení 
majetkoprávních vztahů týkajících se 
pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9 v k.ú. 
Žižkov 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 32791 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace v působnosti odboru SOV 
MHMP Domov pro seniory Kobylisy a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

30. 28402 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola sociálně právní, se sídlem 
Jasmínová 3166/37a, Záběhlice, 106 00 
Praha 10 
 

radní Šimral   

31. 32954 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 
 

radní Šimral   

32. 32446 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace v oblasti 
sportu spolku Emilova sportovní, z.s. 
 

radní Šimral   

33. 32647 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace společnosti 
ABF, a.s. na realizaci finále 23. ročníku 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO 
 

radní Šimral   

34. 32648 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace Nadačnímu 
fondu GAUDEAMUS na zajištění 
XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií České a Slovenské 
republiky 
 

radní Šimral   

35. 32955 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

36. 32924 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport  - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

37. 33131 k vydání souhlasu zřizovatele se 
zapojením Střední školy a vyšší odborné 
školy umělecké a řemeslné k předkládání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
nadace The Velux Foundations 
 

radní Šimral   

38. 32885 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 Zaměstnanost a Operační 
program Životní prostředí 
 

radní Šimral   

39. 33147 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy radní Zábranský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 33075 k návrhu na neschválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

41. 32201 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

42. 33053 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

 
 

 

43. 33025 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
10. 4. 2019 do 16. 4. 2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

44. 33044 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
17.4.2019 do 23.4.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32542 Informace o využití Městského kamerového systému hl. m. Prahy náměstek primátora 
Hlubuček 
 

33030 Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním 
městem Prahou za rok 2018 
 

radní Johnová 
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