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 P R O G R A M  
 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 1. 2018  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 16. 1. 2018 
                           - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 18. 1. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28253 k předložení objednávky a smlouvy o 

poskytování služeb energetického 
ekosystému – blok 1 a 2 dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities – projekt „Energetický 
ekosystém“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

3. 28091 ke zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem Modernizace a servisní 
podpora informačního systému "Poplatky 
za komunální odpad" 
 
- předáno 17.1.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 28439 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 29.1.2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20  

5. 28378 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace Českému tenisovému 
svazu z.s. na pořádání akce Fed cup I. 
kolo - utkání Česko - Švýcarsko 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 28270 k návrhu na schválení výpovědi 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/004655/2016 ze dne 25. 4. 
2016 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 27991 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže v roce 2018 
 
- předáno 17.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 27736 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Přestavba a přístavba 
hotelu Absolutum, ul. Jablonského, Praha 
7", na pozemcích parc. č. 348/6 a 338 v 
k.ú. Holešovice 
 
- odloženo z ORR 16.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
 

9. 27968 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2876/55 k.ú. Ruzyně 
 
- předáno 17.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Ing.Rak,BBA 
 

10. 26889 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu na 
základě výsledku výběrového řízení 
 
- předáno 17.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Rak,BBA 
 

11. 28386 ve věci svěření pravomoci zastupitelstva 
hlavního města Prahy radě hlavního města 
Prahy ve věcech nabytí silničních 
pozemků a pozemků, zastavěných 
účelovými komunikacemi v dražbě, ve 
veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku 
nebo jiným obdobným způsobem 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Rak,BBA 
 

12. 28193 k návrhu na udělení účelových 
neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti místní Agendy 
21 - oblast zdraví a zdravého životního 
stylu na lokální úrovni městským částem 
hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 
2018 
 
 
 

radní Lacko 10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 27955 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku 
parc. č. 2330/1 v k. ú. Lipence 
 
- předáno 18.1.18 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vlk 

14. 28142 k návrhu na poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury z 
kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018 
 
- předáno 17.1.18 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 

15. 28175 na udělení grantů v oblasti kongresového 
turismu na rok 2018 z kapitoly 0662 
 
- předáno 17.1.18 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 28135 k návrhu aktualizované Koncepce hl. m. 

Prahy pro oblast integrace cizinců 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Hajná 
Mgr.Janoušek 

17. 27702 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Pražská konzervatoř P 1 - rekonstrukce 
střechy a fasády" 
 
- předáno 18.1.18 
 

radní 
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 

18. 28327 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy pro rok 2018, v oblasti 
sociálních služeb v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - 
podpora registrovaných sociálních služeb 
a úpravu rozpočtu v roce 2018 
 
 
 

radní Hodek 10.30 PhDr.Klinecký 
 

19. 28259 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy na rok 2018 
 
 
 

radní Hodek 10.35 PhDr.Klinecký 
 

20. 28353 k revokaci usnesení Rady HMP č. 111 ze 
dne 16.1.2018 k návrhu programu jednání 
33. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 25.1.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.40  

21.  Podání  10.45  
22.  Operativní rozhodování Rady HMP    
23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26497 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 27934 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 28302 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 28089 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 27975 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 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

6. 27731 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2625/2 v k. ú. Radotín z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 27956 úplatný převod části pozemku parc. č. 
925/1 o výměře 81 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

8. 28230 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   

9. 27972 
 
  
 
   

k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informaci dle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Lacko   
 

10. 27895 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 na 
opravu a doplnění smlouvy o dílo č. 
DIL/20/04/000472/2017 pro stavbu č. 
4502 Park U Čeňku, etapa 0007 - hřiště a 
stezky + CD 
 

radní 
Plamínková 

  

11. 27875 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 28269 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činností příspěvkové organizace Městská 
divadla pražská 
 

radní Wolf   

13. 27773 k bezúplatnému převodu správy mobilní 
sestavy infostánku na MČ Praha 7 
 

radní Wolf   

14. 28305 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

15. 28290 
 
 

k návrhu odpovědi na část stížnosti na 
Základní uměleckou školu Vadima 
Petrova, se sídlem Praha 4, Dunická 
3136/1 
 

radní 
Ropková 

  

16. 28177 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 28. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

17. 28176 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 36. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

18. 28325 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2834 ze 
dne 13. 11. 2017 k vyhlášení 28. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28289 Výroční zpráva o stavu MKS 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

28361 Informace o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu 
vodohospodářského majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými 
vodovody a kanalizacemi, a.s. 
za rok 2017 
 

radní Hadrava 

28311 Informace Radě hlavního města Prahy o realizaci projektu MPSV ČR "Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" 
 

radní Hodek 

 
 


	 P R O G R A M 

