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 P R O G R A M  
37. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 11. 2019  

 
od 8.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 4. 11. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 34956 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na rok 2020 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

8.40 JUDr. Mařík 

3. 34654 k záměru odboru informatické 
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění technologické podpory 
provozu datových center“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

8.45 Bc. Tobiáš, MSc,  
MPA 

4. 33701 k uzavření nové Smlouvy o poskytování 
komplexních služeb provozu a rozvoje 
infrastruktury pro provoz Kartových 
identifikátorů 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

8.50  Ing. Vorlíček 
 M. Fišer, MBA, 
 OICT, a.s. 

5. 34494 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Revitalizace spodní části 
Václavského náměstí v úseku Na příkopě 
- Vodičkova, Praha 1, Nové Město, 
Václavské nám." 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

8.55 Ing. Rak 
Mgr. Dohnalová,  
odborný poradce 

6. 34734 
 
 
 

k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových 
výdajů odboru INV MHMP v roce 2019 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční 
dotace Městské části Praha - Slivenec a 
Městské části Praha - Nebušice a na 
změnu účelu a charakteru dotací 
poskytnutých MČ HMP v rámci 
Adaptační strategie hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.00 Ing. Prajer 

7. 34119 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky kancelářských potřeb pro 
Městskou policii hl. m. Prahy na 4 roky“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.05 Ing. Šuster, ředitel  
MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 34265 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Servis a profylaxe centrálního 
operačního střediska Městské policie hl. 
m. Prahy na 4 roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.10 Ing. Šuster, ředitel  
MP HMP 

9. 34724 k „Celkové přestavbě a rozšíření ÚČOV 
Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 - 
Nová vodní linka“ -  provozování NVL  v 
prodlouženém zkušebním provozu 
 
- předáno 5.11.19 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.15 Ing. Válek, MBA.,  
předseda  
představenstva   
PVS, a.s. 

10. 34475 k návrhu na poskytnutí individuální 
dotace Kuli Film s.r.o. 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.20 RNDr. Kyjovský 

11. 34788 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku: 
Obnova části Letenských sadů sever - 
etapa E3B 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.25 RNDr. Kyjovský  

12. 34321 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

9.30 Ing. Šíma 

13. 31999 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 
úplatné nabytí komunikací, chodníků, 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení 
pro stavbu č. 42932 P+R Černý Most III. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

9.35 Ing. Prajer 

14. 34691 k odstoupení od schváleného projektu 
"Dopravní řídící ústředna MOS 
Malovanka" z fondů EU 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

9.40 Ing. Prajer 

15. 34796 
 
 

k uzavření dodatku číslo 1 k Rámcové 
smlouvě o správě, provozu a údržbě 
veřejného osvětlení a dalších 
souvisejících zařízení hl. m. Prahy 
 
- stažen 4.11.19 
 

radní Chabr 9.45 Ing. Rak 
T.Jílek a  
T. Novotný,  
THMP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 34668 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zajištění pronájmu, montáže a 
demontáže včetně revize a oprav 
vánočního osvětlení na území hl. m. 
Prahy v roce 2019-2023“ 
 
 
 

radní Chabr 9.50 Ing. Rak 

17. 34869 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy se 
společností TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. o zajištění správy objektu Na Bělidle, 
Praha 5 a o výkonu dalších činností 
 
 
 

radní Chabr 9.55 Ing. Rak 

18. 34977 k návrhu směny pozemků  v k.ú. 
Modřany, v k.ú. Lahovice a v k.ú. Motol 
mezi ČR s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Fakultní nemocnici v 
Motole a hl.m. Prahou 
 
 
 

radní Chabr 10.00 Ing. Rak 
 

19. 34330 
 
 

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy -  Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2020 - Doplňková síť 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.05 PhDr. Klinecký 

20. 34479 k návrhu na rozhodnutí Rady MHMP o 
vyloučení účastníků zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "SŠU a Ř, P5 - rek.části 
objektu Miramare" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.10 Mgr. Němcová 

21. 34979 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
2326 ze dne 4. 11. 2019 k návrhu na na 
poskytnutí návratné finanční výpomoci a 
účelové dotace z rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy městské části Praha 11 v souvislosti 
se vstupem do společnosti AR DELTA, 
a.s. 
 
 
 

radní Šimral 10.15 Mgr. Němcová 

22. 34671 k přípravě 19. reprezentačního plesu hl. 
m. Prahy a Obecního domu 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.20 M. Poslušná 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 34929 

 
 

k personálním změnám v rámci 
Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.25 Ing. Dederová 

24.  Podání    
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26. 34945 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2399 ze 

dne 4. 11. 2019 k návrhu programu 
jednání 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 14. 11. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30  

27.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 34780 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34590 k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 
09 – vnitřní správa, v roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34239 k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 
poskytování služeb zjišťování intenzity 
pěší dopravy ve veřejném prostoru dle 
příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
Koncepce Smart Prague do roku 2030 - 
projekt „Intenzita pěší dopravy ve 
veřejném prostoru“ 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 34496 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro akci „Přístavba garáže v ul. 
Šeberovská, Záběhlice - Praha 10“ na 
pozemcích parc. č. 2411/1, 2411/2 a 
2133/27 v k. ú. Záběhlice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 34372 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Připojení objektů FTTS 
Praha 7 - 1. stavba na síť TMCZ“ na 
pozemcích v k. ú. Bubeneč a Holešovice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 34793 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro novostavbu Bratrské školy v 
Praze 7 - Holešovicích, ulice Rajská, na 
pozemcích parc. č. 303, 304 a 305 v k. ú. 
Holešovice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

7. 34764 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2019 IV. 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

8. 34510 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, 
modernizace a rozvoje 
vodohospodářského majetku zajišťované 
Pražskou vodohospodářskou společností 
a.s. v roce 2020 - 1. návrh 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

9. 34720 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 797 a 805 v k. ú. Lochkov do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10. 34717 
 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 
parc. 194/1, 194/8, 194/23, 307/7, 307/8, 
307/9, 307/10, 307/12, 307/13, 307/14, 
307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 418/6, 
422/2 a 465/30 v kat. ú. Křeslice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

11. 34715 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 15 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 34812 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 14 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

 
 
 

 

13. 34275 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 1 (pozemek v 
k.ú. Nové Město) a k návrhu změny 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium prof. Jana Patočky 
 

radní Chabr  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 33048 k návrhu směny částí pozemků parc.č. 

1625/1 a parc.č. 1618/2, vč. staveb 
oplocení v k.ú. Troja ve vlastnictví 
Univerzita Karlova za část pozemku 
parc.č. 1618/1 v k. ú. Troja ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

15. 34450 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2416/46, 2416/102, 2416/104 v k.ú. 
Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

16. 33519 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 
4084/9 k.ú. Újezd nad Lesy 
 

radní Chabr   

17. 33605 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1843, k.ú. Ruzyně 
 

radní Chabr   

18. 33789 k návrhu na úplatný převod částí pozemků 
parc.č. 1224/2, parc.č. 2497/1, parc.č. 
2656/1 a parc.č. 2763/20, vše v k.ú. 
Hostivař, obec Praha 
 

radní Chabr   

19. 34615 k návrhu na schválení dohod o uznání 
vlastnického práva - kanalizace (k.ú. 
Horní Počernice, Kamýk a Modřany) 
 

radní Chabr   

20. 34445 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/83/01/015383/2014 na pronájem 
nebytového prostoru v objektu č.p. 406 
Rytříská 10, Praha 1 k.ú. Staré Město 
 

radní Chabr   

21. 34747 k revokaci usnesení Rady HMP č.2223 ze 
dne 14.10.2019 k návrhu na prodloužení 
nájemní smlouvy na pronájem 
nebytových prostor v objektu č.p. 771, 
Jungmannovo náměstí 9 
 

radní Chabr   

22. 30771 k návrhu  na zaplacení úhrady za faktické 
užívání pozemků parc.č. 1050/256, 
1050/311, 1050/322, 1050/374, 1050/390, 
1050/391, 1053/12, 1050/315 k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Chabr   

23. 34664 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže, umístěné na pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Střešovice, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

24. 34737 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 34938 

 
 
 

k návrhu na využití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemku v k. ú. Střížkov 
 

radní Chabr   

26. 34774 
 
 

k návrhu na využití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemku v k. ú. Střížkov, obec 
Praha 
 

radní Chabr   

27. 34795 
 
 

k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemku v k. ú. Hlubočepy, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

28. 34906 k návrhu vyjádření hl. m. Prahy k 
investičnímu záměru Diakonie ČCE - 
středisko Praha 
 

radní Johnová   

29. 34553 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Vyšší 
odborná škola a Střední umělecká škola 
Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo 
náměstí 2 
 

radní Šimral   

30. 34679 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Střední průmyslová škola na Proseku 
 

radní Šimral   

31. 34648 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

32. 34587 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2019, k 
návrhu na odpis nedobytných pohledávek 
u příspěvkových organizací v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP a k 
návrhu na úpravu limitu prostředků na 
platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

33. 34748 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
změny v údajích právnické osoby 
Základní škola německo-českého 
porozumění a Gymnázium Thomase 
Manna, o.p.s., se sídlem Praha 8, 
Střížkovská 32/27, IČO 257 41 497, v 
rejstříku škol a školských zařízení s 
účinností od 1. 9. 2020 
 

radní Šimral   

34. 34866 
 
 

k návrhu odpovědi na stížnost na 
Jedličkův ústav a Mateřskou školu a 
Základní školu a Střední školu, se sídlem 
Praha 2, V Pevnosti 13/4 
 

radní Šimral   



 8 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 34572 

 
 

k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 a 
k návrhu opatření přijatého odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

36. 34865 
 
 

k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu speciální, Praha 10, Starostrašnická 
45 
 

radní Šimral   

37. 34420 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

38. 34456 k realizaci projektu "Využití nástrojů a 
prvků procesního řízení pro efektivní 
řízení úřadu a změn" 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

34878 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 
a.s. ke dni 30.09.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

34509 k Plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2019 do 30.6.2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

34925 Informace o činnosti představenstva a dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. 
Prahy za období červenec – září 2019 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

34916 zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. 
ke dni 30.09.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

34875 zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své činnosti k 
30.09.2019 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

34463 mapování projektů pro nadcházející programového odbodbí 2021 - 2027 radní Šimral 
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