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 P R O G R A M  
 41. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 11. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 21. 11. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27649 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rozšíření kapacity a výkonnosti 
centrálních diskových úložišť, včetně 
sdíleného souborového úložiště a poboček 
obvodních ředitelství Městské policie hl. 
m. Prahy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 27641 k návrhu na Rozšíření funkcionalit karty 
Lítačka 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

4. 27015 Smlouva o poskytování služeb systému 
Service Desk OICT 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

5. 27296 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na 
území hlavního města Prahy a systém 
nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech) 
 
- předáno 22.11.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 RNDr.Kyjovský 
 

6. 27790 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu při pořádání 
sportovní akce Young Guns GBA 
Invitational 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 26494 DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o zajištění 
správy majetku a o výkonu dalších 
činností uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi 
Hlavním městem Prahou a Technickou 
správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 27650 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl.m. Prahy 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, do 30.9.2017 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40 JUDr.Thuriová 

9. 26457 Mapa infastrukturních deficitů hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 1.11.17 
- přerušeno 7.11.17 
- odloženo 13.11.17 
- výměna USN, P1 USN, DZ – 20.1117 
- odloženo 21.11.17 
- dodatek – P1 DZ – 22.11.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
  

10. 24972 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č.676/4 k.ú. Modřany do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 22.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 24298 
• 

k návrhu na úplatný převod  části 
pozemku parc.č. 3956/2 (180 m2), 
pozemku parc.č. 3958/20 (2 m2) a 
pozemku parc.č.  3958/21 
(1 m2) v k. ú.  Modřany  
 
- odloženo 11.4.17 
• - upraveno dle připomínek  
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 27460 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky služební a taktické obuvi pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy - 
část C" 
 
- předáno 23.11.17 
 

radní Hadrava 10.00 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

13. 27747
B 

k návrhu na přidělení individuální účelové 
dotace neinvestiční dotace pro r. 2018 pro 
Toulcův dvůr z.s. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 
 

14. 18805 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Projektová dokumentace pro 
rekonstrukci inženýrských sítí v areálu 
Výstaviště, Praha 7" a ke jmenování 
komisí 
 
- předáno 22.11.17 
 

radní Wolf 10.10 J.Rak,BBA 
zástupced odb. 
poradce 
TPD,s.r.o. 

 



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 27262 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku "Pražská konzervatoř P 
1- rekonstrukce schodiště" 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.15 Mgr.Němcová 

16. 27778 k revokaci usnesení Rady HMP č.2923 ze 
dne 21.11.2017 k návrhu programu 
jednání 31. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 30.11.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.20  

17.  Podání  10.25  
18.  Operativní rozhodování Rady HMP    
19.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27838 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů v kap. 09 - INF MHMP v roce 
2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 27673 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace  
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
v působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 27424 k návrhu na pokračování v zapojení 
hlavního města Prahy do mezinárodního 
systému podpory projektů na záchranu 
ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 27896 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - 
Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 27843 k návrhu na odprodej vybouraného 

dlažebního materiálu ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 27512 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a k návrhu 
na úpravu rozpočtu a spolufinancování 
projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání (ORG 10317) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
radní  
Ropková 

  

7. 27753 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na Program 
regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27755 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27824 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 27463 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 v 
souvislosti s finančním vypořádáním 
projektu  financovaného z Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26949 k návrhu na neprominutí dluhu o odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 27411 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 27572 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 26868 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 městské části Praha 6 
(pozemky v k.ú. Břevnov a Dejvice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 27111 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Žižkov z 
vlastnictví společnosti Metrostav Vackov 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 27712 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů, dešťových a 
splaškových kanalizací v k.ú. Dolní 
Chabry z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 27604 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 523/506 a části pozemku parc.č. 
523/117 v k.ú. Horní Měcholupy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 27556 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k pozemku, na kterém 
se nachází stavba ve vlastnictví hl. m. 
Prahy v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 27576 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
základě výsledků výběrového řízení 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 24942 k návrhu na pronájem 2 bytů hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

21. 27352 k návrhu na uplatnění prolongace dle § 
2285 NOZ, tj. na prodloužení doby nájmů 
bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 27522 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodám o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

23. 27610 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   

24. 27619 k návrhu na uzavření či odmítnutí 
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   
25. 27634 k návrhu na uzavření či odmítnutí 

uzavření nájemních smluv k bytům hl. m. 
Prahy na základě výsledků výběrových 
řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření 
smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

26. 27301 k návrhu na úpravu rozpočtu, na odpis 
nedobytných pohledávek a na použití 
fondu investic příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 
 

radní Lacko   

27. 27688 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a 
kap. 0924 
 

radní Lacko   

28. 27299 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnická zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za I. a II. 
čtvrtletí 2017   
 

radní Lacko   

29. 27586 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2017 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Nebušice 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 27659 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 V. 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 27495 k návrhu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 
DIL/22/04/000195/2016 stavba č. 8548 
Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic etapa 0001 Stoka H1 
Dolnopočernická, část 02 Nad rybníkem 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 24873 k návrhu na snížení běžných výdajů OTV 
MHMP roku 2017 v kap. 01 a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha - Klánovice 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 27812 o ustanovení Řídícího Výboru 
Implementačního plánu a harmonogramu 
jeho příprav 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 27585 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace na realizaci 
Minifestivalu slovenského divadla a 
kultury v Praze 
 

radní Wolf   

35. 27701 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období září - prosinec 
2017" 
 

radní 
Ropková 

  



 7 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 27720 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora zabezpečení mateřských škol a 
základních škol tvořených třídami 1. 
stupně s počtem tříd do pěti" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 27713 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol, 
zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy (mzdové náklady asistentů 
pedagoga) 
 

radní 
Ropková 

  

38. 27723 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatření a jejich finanční náročnosti R 44 
- 99 k 30.09.2017" 
 

radní 
Ropková 

  

39. 27754 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Jižní 
Město, Praha 4, Křtinská 673, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

40. 27722 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborná škola Jarov v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

41. 27672 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
právnické osoby 1. Scio střední škola, 
s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 658/34, 
do rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

42. 27606 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 
pracovních zásluh při dovršení životního 
jubilea v roce 2018 ředitelkám a řediteli 
příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

43. 27685 k návrhu na schválení dohody o uznání 
dluhu a způsobu jeho vypořádání 
 

radní 
Ropková 

  

44. 27706 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů mezinárodního 
projektu FINERPOL v roce 2017 
 

radní 
Ropková 

  

45. 27402 ke schválení aktualizace tří kapitol 
operačního manuálu Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
46. 27317 k návrhu na změnu zřizovací listiny a 

změnu zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola sociálně právní, se sídlem 
Jasmínová 3166/37A, 106 00 Praha 10 
 

radní 
Ropková 

  

47. 27728 k návrhu na změnu zřizovací listiny a k 
návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení příspěvkové 
organizace Základní škola pro zrakově 
postižené, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní 
Ropková 

  

48. 27450 ke jmenování komise pro otevírání 
nabídek, hodnoticí komise a komise pro 
posouzení kvalifikace v zadávacím řízení 
pro veřejnou zakázku „Stavba č. 41170 
ZŠ Zličín - výstavba“ 
 

radní 
Ropková 

  

49. 27801 k návrhu odpovědi PhDr. Janu Pičmanovi 
na stížnost na Jedličkův ústav a 
Mateřskou školu a Základní školu a 
Střední školu, se sídlem Praha 2, V 
Pevnosti 4 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

50. 27714 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
a ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

51. 27625 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

52. 27661 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v 
roce 2017 
 

radní 
Hodek 

  

53. 27676 k návrhu na změnu platu ředitelů 
sociálních zařízení v působnosti ZSP 
MHMP 
 

radní 
Hodek 

  

54. 26393 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 
zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27611 Vyhodnocení ročního provozu systému Lítačka 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

27797 Dílčí zpráva společnosti TSK hl.m. Praha, a.s. o své činnosti k 30.9.2017 na 
základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

27882 Zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.9.2017 na základě 
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

27796 Informace o nálezu Ústavního soudu sp. zn. č. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. října 
2017 týkajícího se postupu povinných subjektů při poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména  pak osobních údajů dle § 8b tohoto zákona 
 

ředitelka 
MHMP 
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