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 P R O G R A M  
 5. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 2. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 4. jednání Rady HMP ze dne 30. 1. 2018  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28152 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou 
zakázku "Celkové řešení expozice 
lapidária pro rekonstrukci a dostavbu 
budovy Lapidária v areálu Výstaviště v 
Praze 7 - Holešovicích" 
 
- předáno 31.1.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Rak,BBA 
 

3. 28350 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Bezpečný perimetr sítě MHMP“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 28287 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle výzvy na  8. 
dílčí zakázku k Rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003081/2014 - Rozvoj 
systému ISMP-POVS - "Rozvoj, úpravy a 
implementace nové funkcionality modulů 
ISMP-POVS". 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 28283 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- elektronicky 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.25 JUDr.Novaková 

6. 27430
A 

ke schválení projektové dokumentace 
dopravního opatření na omezení 
nákladních vozidel nad 12m v hl. m. 
Praze 
 
- předáno 31.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Kaas 

7. 28567 k návrhu zapojení parkovacích garáží v 
Kongresovém centru Praha do systému  
parkovišť v hl.m. Praze 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Kaas 
Ing.Smolka předs. 
představenstva 
TSK, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26692 k návrhu dopravních opatření v železniční 

dopravě v rámci systému PID – 
nostalgické vlaky 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

9. 28395 k návrhu na přidělení mimořádných 
finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy ve prospěch PSK Olymp 
Praha 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Mgr.Fáberová 

10. 28365 k návrhu na zrušení usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 346 ze dne 21.2.2017 a schválení 
nového znění Zásad pro partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Mgr.Fáberová 

11. 27733 k aktualizaci Generelu cyklistické 
dopravy hlavního města Prahy 
 
- předáno 31.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
 

12. 28490 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2798 ze 
dne 15. 11. 2016 k podnětu na pořízení 
územní studie Holešovice Bubny - Zátory 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.00 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
 

13. 28062 k harmonogramu postupných opatření ve 
veřejném prostoru  
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
 

14. 28258 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Dětský domov 
Charlotty Masarykové 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 
 
 

10.10 PhDr.Klinecký 
 

15. 27903 k záměru na odkup podílů spoluvlastníků 
pozemku parc. č. 526 v k.ú. Staré Město, 
jehož součástí je stavba č.p. 475, Kožná 1, 
Praha 1, včetně příslušenství 
 
- předáno 24.1.18 
- odloženo 30.1.18 
- výměna DZ – 31.1.18 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea 
hl.m. Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 28244 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a 
poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 
100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - I. kolo 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Skalický 

17. 28216 k návrhu na poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace 
Integračnímu centru Praha o.p.s. k 
zajištění interkulturní práce 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Hajná 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28385 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 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 

  

2. 28445 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

3. 28479 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ Praha 6 a MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 28147 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k 

nájemní smlouvě č. 
NAP/54/11/003271/2008 ze dne 
21.1.2008, ve znění dodatku č. 1,2 a 3, 
uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako 
pronajímatelem a Českým rybářským 
svazem, Územním svazem města Prahy, 
jako nájemcem 
 

radní 
Plamínková 

  

5. 27347 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 2 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/54/11/004677/2009 uzavřené mezi 
hl.m. Prahou a společností NYTA s.r.o. za 
účelem prodloužení doby nájmu a 
rozšíření předmětu nájmu o části 
pozemků parc.č. 1826/2 a 1824/1 o 
celkové výměře 75 m2 v k.ú. Bubeneč 
 

radní 
Plamínková 

  

6. 28096 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
s Městskou částí Praha - Velká Chuchle 
 

radní 
Plamínková 

  

7. 28301 k uzavření Smlouvy o právu stavby č. 
INO/22/04/000311/2018 v rámci stavby č. 
6963 Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 
– Kompenzační opatření 
 

radní 
Plamínková 

  

8. 28398 k návrhu Dodatku č. 44 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., ve 
smyslu stanovení výše nájemného pro rok 
2018 
 

radní 
Plamínková 

  

9. 28417 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatření a jejich finanční náročnosti R 44 
- 99 k 31.12.2017" 
 

radní 
Ropková 

  

10. 28375 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2017 
 

radní 
Ropková 

  

11. 28471 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

12. 28426 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 28447 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

14. 28203 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
automobilní a informatiky 
 

radní 
Ropková 

  

15. 28370 k návrhu na změnu platu osoby pověřené 
řízením sociálního zařízení v působnosti 
ZSP MHMP 
 

radní Hodek   

16. 28506 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

17. 28223 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 
koupi technologického zařízení od 
PREdistribuce, a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

18. 28308 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.12.2017 do 2.1.2018 
 

Ing.Ondráčková   

19. 28313 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
3.1.2018 do 9.1.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28572 Informování Rady hl. m. Prahy o činnostech Pražské vodohospodářské společnosti 
a.s. a k Plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za 
období od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 

radní 
Plamínková 

 
 


	 P R O G R A M 

