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U P R A V E N Ý   P R O G R A M  
 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 1. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 17. 1. 2017 
                           - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 1. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24413 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 

0962, § 6171, OZV MHMP v roce 2017 
 
- předáno 18.1.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 24245 k návrhu Iniciální rámcové dohody o 
koordinovaném postupu v rámci projektu 
Metra I. D a okolní výstavby v lokalitě 
Krč 
 
- předáno 19.12.16 
- staženo 20.12.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Dolanský 
 

4. 22085 k návrhu na zajištění dopravy osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace 
 
- předáno 4.1.17 
- odloženo na OP 5.1.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Ing.Kaas 

5. 24497 k souhlasu s realizací evropského projektu 
CityMobil4PT na území hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Kaas 

6. 23709 k návrhu na uzavření Dohody o předání a 
převzetí práv a závazků investora na 
stavbu 42473 "Botanická zahrada - areál 
západ, dostavba" 
+ CD 
 
- předáno 18.1.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Vermach,Ph.D. 

7. 24582 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a Sdružením ZOO Skanska SPS, 
zastoupené  firmou Skanska, a.s., na 
straně druhé 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Vermach,Ph.D. 

8. 24345 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 24509 k návrhu Pravidel pro poskytování 

finančních prostředků z rezervy na 
spolufinancování projektů EU/EHP ve 
schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy (v 
kap. 1016) na rok 2017 
 
- předáno 18.1.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45  

10. 23978 k rozvoji transformačního území 
Nákladového nádraží Žižkov 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

11. 22892 k návrhu dodatku č. 37 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- předáno 18.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Mgr.Dolanský 

12. 24083 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 1759/1 k.ú. Hlubočepy do 
vlastnictví hlavního města Prahy  
 
- předáno 18.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Mgr.Dolanský 

13. 23954 k návrhu na aktualizaci dosavadních 
smluvních vztahů s nájemcem Nemocnice 
Na Bulovce, sídlem Budínova 67/2, Praha 
8, IČO: 00064211 
 
 
 

radní Lacko 10.05 Mgr.Dolanský 

14. 24121 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky ve veřejné zakázce " Poskytování 
pronájmu pevných optických okruhů" 
 
- předáno 18.1.17 
 

radní Hadrava 10.10 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 24537 k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. 

INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 
k zajištění komplexního systému 
nakládání s komunálním odpadem na 
území hl. m. Prahy pro rok 2017 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 

16. 24262 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Hudební divadlo v Karlíně 
 
- předáno 18.1.17 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Cipro 

17. 24353 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na rok 2017 
 
- předáno 18.1.17 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

18. 24449 k návrhu na uzavření smlouvy o 
podnájmu s příspěvkovou organizací 
Divadlo na Zábradlí 
 
- předáno 19.1.17 
 

radní Wolf 10.30 Ing.Pekárková 

19. 24511 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
technické vybavenosti Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 18.1.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Dederová 
Ing. Vlk 

20. 24485 k revokaci usnesení Rady HMP č. 90 ze 
dne 19. 1. 2017 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 83 ze dne 17.1.2017 k návrhu 
programu jednání 23. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26.1.2017 
 

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. 24361 k předání listinných akcií společnosti 

Kongresové centrum Praha, a.s. z důvodu 
rozhodnutí o přeměně všech listinných 
akcií společnosti na zaknihované akcie 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 22139 k udělování sublicencí pro 
Agendio/Proxio městským částem a 
příspěvkovým organizacím HMP 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

3. 23792 k návrhu na uzavření dohody o 
vypořádání se společností Povodí Vltavy, 
státní podnik za účelem finančního 
vypořádání za bezesmluvní užívání části 
pozemku parc. č. 1647/1 v k.ú. Troja v 
období od 1.1.2016 do 14.3.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 24482 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva průmyslu a 
obchodu na rok 2017 na výkon činnosti 
jednotného kontaktního místa 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 24099 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem umístění dočasné stavby 
občerstvení a zázemí pro sportoviště v 
areálu Strahovských kolejí, na pozemku 
parc. č. 2458/1, k.ú. Břevnov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

6. 23602 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Lochkov a Praha 16 
(pozemek v k.ú. Lochkov a pozemky v k. 
ú. Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 23111 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 20 a Praha - Přední Kopanina 
(pozemky v k.ú. Horní Počernice a Přední 
Kopanina) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 23704 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha Ďáblice (pozemky v k.ú. 
Ďáblice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 23946 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 - Zličín (pozemky v 
k.ú. Sobín a v k.ú. Zličín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 23725 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 
4 (pozemky v k.ú. Braník) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 23756 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 
- Řeporyje (pozemky v k.ú. Zadní 
Kopanina) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 23198 K návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví 
k pozemkům parc.č. 674/3 a 415/9 v k.ú. 
Štěrboholy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 23750 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 4357 v k.ú. Dejvice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 23742 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č.2481/29 o výměře 4 m2 
k.ú.Břevnov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 22184 
 
  

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 24231 

 
   

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 22426 
  

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 24304 návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

19. 24316 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

20. 24392 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
6 nik v opěrné zdi Letenských sadů na 
části pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP, se 
spolkem "c2c - kruh kurátorů a kritiků" 
 

radní 
Plamínková 
 

  

21. 24253 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 
3 
 

radní 
Ropková 

  

22. 24385 
 
   

ke schválení textů vzorových Smluv o 
financování projektů (Podmínek 
realizace) 7., 10. a 22. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

23. 24483 
 
  

k vyhlášení 40. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

24. 24561 
 
 

k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 – 
Školství, mládež a sport a kap. 10 – 
Pokladní správa v souvislosti s 
financováním služeb přímo souvisejících 
s přípravou projektů z výzvy č. 12 
Operačního programu Praha – pól růstu 
„Energetické úspory v městských 
objektech – Realizace pilotních projektů 
přeměny energeticky náročných 
městských budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie“ 
 

radní 
Ropková 

  

25. 24332 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní Hodek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 24313 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
7.12.2016 - 13.12.2016 
 

Ing.Ondráčková   

27. 24407 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
14.12.2016 do 20.12.2016 
 

Ing.Ondráčková   

28. 24408 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
21.12.2016 do 27.12.2016 
 

Ing.Ondráčková   

29. 24405 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.12.2016 do 5.1.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24541 Informace k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 
2017 
 

radní Hadrava 

24542 Informace - Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 
 6 000 000,-Kč bez DPH na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci 
jednotlivých ředitelů/ředitelek odborů za měsíc prosinec 2016 
 

ředitelka MHMP 

 
 


	U P R A V E N Ý   P R O G R A M 

