
 1 

 P R O G R A M  
 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 10. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 24. 10. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27290 k volbě přísedících Městského soudu v 

Praze 
 
- předáno 25.10.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 27519 k návrhu záměru realizace veřejné 
zakázky "Pořízení licencí k softwarovým 
produktům“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 27354 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Bezpečné a efektivní tiskové prostředí" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 
 

5. 27243 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Definice, nastavení a realizace EA 
(Enterprise Architecture) v podmínkách 
MHMP“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 26083 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 1 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
 

7. 26084 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 2 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
 

8. 26085 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 3 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
 

9. 26086 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 5 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
 



 2 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
10. 26087 k vyúčtování provozu zóny placeného 

stání v MČ Praha 6 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
 

11. 26088 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 7 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Kaas 
 

12. 26089 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 8 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Ing.Kaas 
 

13. 26092 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 22 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 Ing.Kaas 
 

14. 27430 Koncept projektové dokumentace 
dopravního opatření na omezení 
nákladních vozidel nad 12m v hl. m. 
Praze 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.10 Ing.Kaas 
 

15. 27306 k zajištění udržitelnosti projektu pořízení 
nízkoemisních vozidel využívajících 
alternativní palivo CNG nebo LNG z 
IROP po roce 2019 - souhlas hl. m. Prahy 
s prodloužením smlouvy o závazku 
veřejné služby s dopravci, kteří uzavřou 
smlouvu o dotaci na pořízení vozidel tak, 
aby byla zachována udržitelnost projektu 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.15 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

16. 27321 k propojení Smíchova a Dejvic 
Strahovským tunelem 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

17. 27213 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na služby - výkon inženýrské 
činnosti pro stavbu č. 42935 P+R Opatov 
 
- předáno 25.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.25 Ing.Prajer 

18. 27408 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001901/2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
19. 27428 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001813/2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 J.Rak,BBA 

20. 25406 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky -
stavba č. 42473 „Botanická zahrada – 
areál západ, dostavba“ 
+CD 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vlk 

21. 25403 návrh na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku Hlavního města Prahy na základě 
veřejné zakázky na stavební práce - 
„Stavba č. 42473 - Botanická zahrada – 
areál západ dostavba“ 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Vlk 

22. 26930 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce ke stavbě č. 0102 TV Koloděje, 
etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 
Komunikace Koloděje + CD 
 
- předáno 26.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Vlk 

23. 27415 Návrh na schválení dotace pro SEV 
Toulcův dvůr, z.s. na rok 2018 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 
 

24. 27307 k návrhu na vyhlášení grantového 
programu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro 
rok 2018 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní 
Plamínková 

11.00 RNDr.Kyjovský 
 

25. 27481 k návrhu na jmenování členů správní rady 
Integračního centra Praha o.p.s. se sídlem 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, IČO: 
24228320 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Hajná 

26. 26879 k návrhu na změny zakládací listiny  
Nadačního fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund 
 
 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Cipro 
L.Claussová, 
předsedkyně  
správní rady NF 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 26707 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP v roce 2017 
 
 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 
JUDr.Zvolánková, 
AK 
 

28. 27255 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Střední odborná 
škola logistických služeb, Praha  9, 
Učňovská 1/100 
 
- předáno 25.10.17 
 

radní 
Ropková 

11.20 Mgr.Němcová 
Ing.Dušejovská 

29. 27112 K záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Gymnázium 
Litoměřická, P 9 - rekonstrukce zdravotní 
instalace a topení" a ke jmenování 
hodnotící komise v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "Gymnázium 
Litoměřická, P 9 - rekonstrukce zdravotní 
instalace a topení" 
 
- předáno 26.10.17 
 

radní 
Ropková 

11.25 Mgr.Němcová 
 

30. 27184 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Procesně personální audit Magistrátu hl. 
m. Prahy“ 
 
- předáno 18.10.17 
- odloženo na OP 18.10.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Dederová 

31. 27470 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2616 ze 
dne 24.10.2017 k návrhu programu 
jednání 30. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 2.11.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

11.35  

32.  Podání  11.40  
33.  Operativní rozhodování Rady HMP    
34.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27289 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 27261 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27298 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Praha 6 v působnosti 
odboru SVC MHMP na rok 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 27316 k návrhu na finanční podporu v oblasti 
volného času dětí a mládeže na rok 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 27421 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
19 k podání žádosti o dotaci ze SFŽP v 
rámci podmínek Národního programu 
Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27494 k návrhu na změnu účelu a charakteru 
neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha 
14 v roce 2016 z rozpočtu hl.m. Prahy a 
ponechané k využití v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27501 k návrhu na změnu účelu a charakteru 
části investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Dubeč v roce 2016 z rozpočtu 
hl.m. Prahy a ponechané k využití v roce 
2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27241 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27400 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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   
10. 27293 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti 
hlavního města Prahy na rok 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26878 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem „Výstavby 
administrativního objektu v kasárnách 
generála Píky, Praha 6“, na pozemcích 
parc. Č. 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 
230, 231, 232, 233 a 236, k.ú. Dejvice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

12. 27144 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Výstavba zahradní 
chaty a oplocení“, na části pozemku parc. 
Č. 3097/1, k.ú. Michle 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

13. 26882 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 4021/35 k.ú. Strašnice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 27319 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
v k.ú. Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 27309 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
k návrhům na výpovědi nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 27388 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 27397 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 26767 k návrhu na pronájem 1 bytu hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

19. 26861 k návrhu na pronájem 6 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

20. 27260 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2017 IV. 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 27147 k návrhu na použití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Divadlo 
pod Palmovkou a na úpravu rozpočtu 
v kap. 0662 v r. 2017 
 

radní Wolf   

22. 27037 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 41505 ZŠ 
Dolní Počernice 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 27141 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 - vrácení neinvestičních transferů 
poskytnutých z MŠMT 
 

radní  
Ropková 

  

24. 27353 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na rok 2017" 
 

radní  
Ropková 

  

25. 27373 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou ve 
vybraných školách v podzimním 
zkušebním období roku 2017" 
 

radní  
Ropková 

  

26. 26910 odsouhlasení Pověření k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu 
subjektu Městská část Praha-Čakovice 
 

radní  
Ropková 

  

27. 27314 k návrhu na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Základní škola 
a Mateřská škola při Nemocnici Na 
Bulovce; Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení, Praha 6 - 
Řepy, U Boroviček 1; Základní škola a 
Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 
 

radní  
Ropková 

  

28. 27472 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

29. 27473 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

30. 27303 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
a ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

31. 27211 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v 
působnosti ZSP MHMP v roce 2017 
 

radní Hodek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 27264 k návrhu revokace usnesení č. 2167 ze 

dne 6.9.2016 k návrhu na zvýšení 
rozpočtu kapitálových výdajů a úpravu 
celkových nákladů u investiční akce ORG 
0040423 - Rek. DS a novostavba pav. F a 
C 
 

radní Hodek   

33. 27324 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.9.2017 do 3.10.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27534 Zpráva dozorčí rady  společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 30.6.2017 
na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

