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 U P R A V E N Ý   P R O G R A M  
29. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 8. 2018 

 
 

 
 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30737 k úpravě celkových nákladů u víceletých 

investičních akcí odboru INF MHMP 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 29474 ke zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem "Podpora a upgrade 
prostředí Adobe LiveCycle na AEM 
Forms“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 30140 k záměru odboru informatiky na veřejnou 
zakázku Pořízení individuální sestavy 
FIREPORT Komplet pro osazení 22 
stanic Jednotek sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) MČ Praha a 22 kusů 
tabletů 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30606 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy - 
využití opčního práva“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 30693 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Bezpečné síťové prostředí“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 30631 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zajištění rozvoje programového 
vybavení spisové služby a jejich modulů, 
SLA, metodické podpory a školení pro 
HMP“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 30841 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Řízení implementace rozhraní Integrační 
platformy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 30587 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rozšíření platformy pro sběr, detekci a 
vyhodnocování bezpečnostních událostí k 
informačním systémům Městské policie 
hl. m. Prahy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.45 Ing.Fialka,MBA 
 

10. 30754 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka rozšíření serverových kapacit v 
záložním datovém centru Městské policie 
hl. m. Prahy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.50 Ing.Fialka,MBA 
 

11. 30464 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka a zajištění maintenence 
technologie integrační platformy včetně 
služeb nezbytných pro zavedení a 
zprovoznění“ 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.55 Ing.Fialka,MBA 
 

12. 30085 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb podpory provozu a 
rozvoje Informačního systému městské 
policie - podpora organizace a výkonu 
služby na dobu 4 let“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.00 Ing.Fialka,MBA 
 

13. 30455 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Obnova instalované báze perimetru a 
funkční upgrade managementu řešení“ 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.05 Ing.Fialka,MBA 
 

14. 30678 k uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
poskytování komplexních služeb provozu 
a rozvoje infrastruktury pro provoz Karty 
lítačka 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.10 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 30322 ve věci narovnání pohledávky Akademie 

výtvarných umění v Praze hlavním 
městem Prahou 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.15 Ing.Fialka,MBA 
 

16. 30528 k předložení objednávky a smlouvy o 
poskytování služby pilotního provozu 
automatizovaného vjezdu a výjezdu na/z 
parkoviště P+R Letňany dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt „Systém pro 
automatizovaný vjezd a výjezd vozidel z 
městského parkoviště“ 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.20 Ing.Fialka,MBA 
zástupce ICT, a.s. 
 

17. 30652 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Energetické úspory s využitím EPC ve 
vybraných areálech v majetku hlavního 
města Prahy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.25 Ing.Fialka,MBA 
zástupce ICT, a.s. 
 

18. 30608 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na pronájem části pozemků parc. č. 4328 
k.ú. Vinohrady, parc. č. 1847/4 k.ú. 
Vršovice, parc. č. 1293/951 k.ú. Řepy, 
parc. č. 2760/1 k.ú. Chodov, parc. č. 
4485/1 k.ú. Horní Počernice, parc. č. 
4063/28 k.ú. Libeň a parc. č. 72/7 k.ú. 
Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy a 
podnájem části pozemku parc. č. 547/45 
k.ú. Letňany ve vlastnictví Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové 
společnosti, na kterých je umístěna 
infrasktruktura pro osazení dobíjecí 
stanicí pro elektromobily 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.30 Ing.Rak,BBA 
zástupce ICT, a.s. 
 

19. 30709 k uzavření Smlouvy o výpůjčce a 
Smlouvy o spolupráci a podvýpůjčce 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.35 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 30656 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka a o zrušení zadávacího řízení k 
veřejné zakázce "Zajištění služeb 
agentury práce pro projekt Pražský 
voucher na inovační projekty a projekt 
Specializované vouchery" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.40 Ing.Dobrovský 

21. 30113 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, 
kterým se vymezují oblasti hlavního 
města Prahy, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.45 Ing.Šustr 
 

22. 30843 k návrhu na poskytnutí investiční dotace 
Arcibiskupství pražskému na sousoší sv. 
Vojtěcha, Radima a Radly 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.50 Mgr.Skalický 
 
 

23. 30489 k uzavření Memoranda o spolupráci na 
projektu Využití objektu podzemí 
Stalinova pomníku 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.55 Ing.Rak,BBA 
 

24. 30490 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky  "Využití 
objektu podzemí Stalinova pomníku" 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

11.00 Ing.Rak,BBA 
 

25. 30038 časově omezené povolení provozu na 
vybraných komunikacích hl. m. Prahy 
 
- předáno 22.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.05 Ing.Rak,BBA 
 

26. 29742 k návrhu na směnu spoluvlastnického 
podílu id. 1/18 k pozemku parc.č. 1595/1 
v k.ú. Troja za část pozemku parc.č. 
1589/1 v k. ú. Troja ve vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci 
záměru "Revitalizace veřejného prostoru 
Troja - Vodácká" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.10 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 30170 k návrhu řešení strategie parkování na 

vybraných veřejně hlídaných parkovištích 
ve správě TSK hl. m. Prahy, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.15 Ing.Šustr 

28. 30036 k návrhu na zlepšení dopravního spojení 
Praha-Roztoky 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.20 Ing.Šustr 
 

29. 28159 k návrhu na uzavření Memoranda o 
spolupráci k projektu lanové dráhy 
"Lanovka Letná" mezi hl. m. Prahou a 
společností Lanovka Letná a.s. 
 
- předáno 27.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.25 Ing.Šustr 
 

30. 30527 k rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí ve věci podpory projektu Čistá 
mobilita pro Prahu 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.30 Ing.Šustr 
 

31. 30614 k účasti na Evropském týdnu mobility 
2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.35 Ing.Šustr 
 

32. 30783 k memorandu s provozovateli sdílených 
kol v Praze 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.40 Ing.Šustr 

33. 30884 k zajištění provozu železniční linky S41 
(S49) Roztoky u Prahy - Praha-Libeň - 
Praha-Hostivař 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.45 Ing.Šustr 
Ing. et Ing. 
Tomčík, 
ředitel ROPID 

34. 30894 k smluvnímu zajištění regionální 
železniční dopravy na území hl. m. Prahy 
provozované dopravcem České dráhy, a.s. 
pro období 2019 – 2029 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.50 Ing.Šustr 
Ing. et Ing. 
Tomčík, 
ředitel ROPID 

35. 29926 k Dopravnímu plánu hlavního města 
Prahy na rok 2018 až 2020 s výhledem do 
roku 2022 
 
- předáno 2.8.18 
- odloženo 7.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.55 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

36. 30818 k designovému Vzoru označníku PID 
 
- předáno 22.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.00 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 30596 k návrhu na zvýšení kompenzace 

dopravcům na úhradu ekonomicky 
oprávněných nákladů na 
koncová/odbavovací zařízení nezbytná 
pro implementaci Multikanálového 
odbavovacího systému (MOS) 
 
- předáno 22.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.05 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

38. 30618 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 40759 Multifunkční operační 
středisko Malovanka, etapa 0001 Stavební 
objekt - zpracování DVZ na dokončení 
stavby a etapa 0002 Dopravně řídící 
ústředna - změna DVZ" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.10 Ing.Prajer 

39. 30513 k záměru na zřízení zelených pásů v 
souvislosti s výstavbou stavby č. 43784 
Kompenzační opatření pro SOKP 511 a 
I/12 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

12.15 Ing. Prajer 

40. 30613 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v 
hl. m. Praze - poskytování jednoletých 
dotací na rok 2019 a víceletých dotací na 
období let 2019 – 2021 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

12.20 Mgr.Fáberová 

41. 30366 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace v oblasti 
sportu a tělovýchovy společnosti MoHiLa 
- SPORT, s.r.o. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.25 Mgr.Fáberová 

42. 30523 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0464 v roce 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.30 Mgr.Fáberová 

43. 30861 Strategie rozvoje pražské metropolitní 
železnice 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
44. 30685 

 
 VH 

k personálním změnám v dozorčí radě 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová 
společnost a schválení smlouvy o výkonu 
funkce člena dozorčí rady Dopravního 
podniku hl.m. Prahy, akciová společnost 
 
- elektronicky 
- odloženo 28.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

12.40  

45. 30713 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Praha v roce 2018 a 
poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 
 
- elektronicky 
- přerušeno 28.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.45  

46. 28988 k návrhu na realizaci finančních investic 
hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

12.50  

47. 30768 k zasedání Rady HMP k sestavení návrhu 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2019 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

12.55  

48. 30911 k memorandu o společném zájmu v 
oblasti kampusu Albertov 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

13.00  

49. 30809 k návrhu na vydání Aktualizace č. 4 
Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
(dopravní infrastruktura - koridor 
železnice v úseku Dejvice - Veleslavín 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta MČ 
Praha 6 
 

50. 30825 ke Koncepční studii rekonstrukce ulic 
Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice 
Strojnická a U Výstaviště „Letenský kříž" 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

51. 30400 k zadání koncepce území od mostu Legií 
ke Štefánikovu mostu a k zadání 
koncepční studie ulic Na Příkopě, 28. 
října a Jungmannovo náměstí 
 
- předáno 27.8.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.15 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
52. 30262 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Revitalizace objektu č. 4 -Burza, 
Holešovická tržnice - projektová 
dokumentace" 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.20 Ing.Rak,BBA 
Mgr.Dohnalová 
 

53. 30555 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Generální rekonstrukce konvekčního 
svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín, Na 
Hradním vodovodu 435/4, Praha 6" 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.25 Ing.Rak,BBA 
zástupce TPD, 
s.r.o. 
 

54. 29723 k návrhu pronájmu pozemků parc.č. 
1039/1, parc.č. 1040/248, parc.č. 1042 a 
parc.č. 1675/1 v k.ú. Hlubočepy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.30 Ing.Rak,BBA 
 

55. 30190 k návrhu na schválení úhrady za užívání 
pozemků parc. č. 1639/1 o výměře 3562 
m2, 1639/2 o výměře 385 m2, 1639/3 o 
výměře 364 m2, 1639/4 o výměře 110 
m2, 1639/5 o výměře 87 m2 a  1639/6 o 
výměře 408 m2 v  k.ú. Troja 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.35 Ing.Rak,BBA 
 

56. 29740 k návrhu na uzavření "Dohody před 
uzavřením kupní smlouvy" dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení a "Smlouvy o prodeji 
privatizovaného majetku" dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení na nabytí pozemku parc. 
č. 442/31 a parc. č. 442/33 v k.ú. Radlice, 
obec Praha  z vlastnictví České republiky 
- Ministerstva financí do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.40 Ing.Rak,BBA 
 

57. 30770 k návrhu na výstavbu objektu pro zajištění 
péče pro osoby se specifickými potřebami 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.45 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
58. 30203 k oznámení záměru městské části Praha 6 

na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 6, pozemků a stavby s 
č.pop./č.evid. v k.ú. Břevnov, 
předloženého podle § 18 odst. 1 písm. d) 
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 

13.50 Ing.Kubelka 

59. 30544 k návrhu na schválení započtení plochy 
pozemku hl. m. Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití území pro JRD 
Císařka s.r.o. 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.55 Ing.Kubelka 

60. 30586 k návrhu Memoranda o vzájemné 
spolupráci mezi hlavním městem Prahou 
a Ministerstvem zdravotnictví České 
republiky 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 14.00 Mgr.Vacek 

61. 30601 k návrhu na vyhlášení Grantů hl. m. Prahy 
- Programu pro oblast adiktologických 
služeb pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 14.05 PhDr.Klinecký 
 

62. 30304 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 14.10 Ing.Tunkl 

63. 30820 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha-Suchdol, Městské části Praha 7, 
Městské části Praha-Lysolaje, Městské 
části Praha-Kolovraty a Městské části 
Praha-Zbraslav 
 
- přerušeno 28.8.18 
 

radní Lacko 14.15 Ing.Tunkl 

64. 30524 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka vozidel zajišťující obnovu 
vozového parku pro Městskou policii hl. 
m. Prahy" - 90717 
 
- předáno 23.8.18 
 

radní Hadrava 14.20 Ing.Šuster, 
ředitel MP 
HMP 

 



 10 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
65. 30662 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Sportovnímu klubu 
policie FC 158 Praha  z.s. z rozpočtu kap. 
07 - BEZPEČNOST 
 
 

radní Hadrava 14.25  

66. 30458 k návrhu na schválení záměru hl. m. 
Prahy realizovat projekt k vybudování 
"Světa záchranářů" v hlavním městě Praze 
 
- předáno 22.8.18 
 

radní Hadrava 14.30 Mgr.Frajt, 
ředitel Správy 
služeb HMP 
brig. gen. 
Ing. Hlinovský, 
ředitel HZS 
 

67. 30791 k návrhu Akčního plánu pro založení 
Příměstského parku Soutok dle 
Realizačního programu R1 Strategického 
plánu HMP a dle usnesení RHMP č. 2149 
ze dne 8.9.2015 
 
- předáno 22.8.18 
 

radní 
Plamínková 

14.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

68. 30788 k návrhu na nominaci zástupce HMP do 
statutárního orgánu do spolku Příměstský 
park Trojská kotlina, z.s. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

14.40  

69. 30430 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Stavba č. 7500 TV Praha 6, 
etapa 0021 Pokojná" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.45 Ing.Vlk 

70. 30582 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 3136 TV Satalice, et. 0021 K 
Radonicům“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.50 Ing.Vlk 

71. 30107
A 

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 
veřejné zakázky "stavba č. 43916 TV 
Praha 5, etapa 0001 Slivenecká" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

14.55 Ing.Vlk 

72. 28766
A 

k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky " stavba č. 42 
699 rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze - 
chodníky, komunikace, mobiliář a zeleň" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

15.00 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
73. 25757 návrh na schválení originárního nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 
Lošetická 
 
- předáno 28.8.18 
- přerušeno 28.8.18 
 
 

radní 
Plamínková 

15.05 Ing.Vlk 

74. 28550 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 
realizaci nové pražské turistické karty 
Prague Visitor Pass 
 
- předáno 22.8.18 
 

radní Wolf 15.10 Mgr.Cipro 
zástupce AK 
Kříž a partneři 
s.r.o. 
 

75. 30477 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl.m. 
Prahy (jednoleté a víceleté) a grantového 
řízení Programy podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 
2019 
 

radní Wolf 15.15 Mgr.Hajná 

76. 30372 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"ZUŠ Olešská, P 10 - nástavba 
výtvarných ateliérů a učeben" v objektu 
Základní umělecké školy, Praha 10, 
Olešská 2295 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.20 Mgr.Němcová 
 

77. 30738 k revokaci usnesení Rady HMP č.2540 ze 
dne 24.10.2017 k vyhlášení 36. a 37. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.25 Ing.Andrle 

78. 30565 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Jazykové vzdělávání zaměstnanců 
odboru FON“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.30 Ing.Andrle 

79. 30383 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření příkazní smlouvy na příkazníka 
pro stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice 
s uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na otevřeném 
řízení 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 15.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
80. 30603 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

uzavření rámcové dohody na veřejnou 
zakázku "Komunikace hlavního města 
Prahy prostřednictvím audiovizuálních 
děl - PRAHA TV" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.40 M.Poslušná 

81. 30506 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 
roku 2018 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.45 Ing.Ondráčková 

82. 30951 k organizačním záležitostem souvisejícím 
s ukončením volebního období 2014-2018 
 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.50  

83. 30865 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2280 ze 
dne 28.8.2018 k návrhu programu jednaní 
39. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 6.9.2018 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

15.55  

84.  Podání  16.00  
85.  Operativní rozhodování Rady HMP    
86.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30789 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 
doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek  

  

2. 30774 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 
doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 30855 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů  OCP MHMP a  OSI MHMP na r. 
2018 (k rekonstrukci a zkapacitnění 
zatrubněného úseku Jinonického potoka, 
který je v havarijním stavu) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 29669 k zajištění diagnostických zkoušek na 
mostním objektu Lanový most Y-529 
Mitas 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 25682 k návrhu smlouvy o spolupráci ve věci: 
stavebních úprav ulice Malešická, Praha 3 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 30386 k účasti sportovní výpravy hl.m. Prahy na 
Hrách IX. letní Olympiády dětí a mládeže 
České republiky 2019 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 30719 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 609/88 v katastrálním území Třebonice 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 30740 návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na podporu východně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 30794 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer určený městské části Praha 6 na 
projekt spolufinancovaný EU v rámci 
programu Interreg Central Europe 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 30853 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 30595 

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

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 30901 Informace o stavu projednávání záměru 
úplatného nemovitých věcí v lokalitě 
Nákladového nádraží Žižkov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 30504 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha - 
Slivenec a Praha - Šeberov (pozemky v 
k.ú. Slivenec a pozemek v k.ú. Šeberov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 30661 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

15. 30087 
 
 

k návrhu textu vzorové nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou pro pozemky svěřené 
do správy OCP MHMP a uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou, na 
pozemek ve vlastnictví HMP, svěřený do 
správy OCP MHMP, parc. č. 1108 v k.ú. 
Hlubočepy, za účelem jeho užívání jako 
zahrádky 
 

radní 
Plamínková 

  

16. 30445 
 
   

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy a přidělení grantů druhého kola v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2018 
 

radní 
Ropková 

  

17. 30772 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 v souvislosti s vratkou 
neinvestičního transferu MŠMT 
 

radní 
Ropková 

  

18. 30793 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 
 

  

19. 30674 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Správa pražských hřbitovů 
 

radní Hodek   

20. 30691 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic a z fondu finančního 
vypořádání příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 
 

radní Hodek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 30725 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí na uzavření Dodatku č. 1 k 
Nájemní smlouvě č. 
NAO/01/01/001432/2016 ze dne 01. 12. 
2016 s AutoFREIBERG spol. s r.o. 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

22. 30002 k návrhu na úpravu běžných a 
kapitálových výdajů v kap. 09 - vnitřní 
správa v roce 2018 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

23. 30857 k provedení úpravy rozpočtu běžných 
výdajů u projektu OP PPR, odboru AMP - 
"Testování archivovaných dat pro 
zachování maximální udržitelnosti" 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30731 Zpráva dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 
17.04.2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

30734 Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 
své činnosti k 31.6.2018 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

30715 Informace k záměru pořádání 14. mezinárodní konference krizového řízení 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
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