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P R O G R A M  
 9. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 3. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 27. 2. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28463 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Vybudování datového centra DC5 a 
zvýšení dostupnosti poskytovaných 
služeb“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 28131 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 (novela zákona 
o odpadech) 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 RNDr.Kyjovský 

4. 28874 
 

k žádosti o svolání řádné valné hromady 
společnosti Kongresové centrum Praha, 
a.s. 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20  

5. 28878 
 
  VH 
 
 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Operátor ICT, a.s. 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25  

6. 28519 k vyhodnocení kampaně Do práce na kole 
2017 a zapojení do této kampaně v roce 
2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Kaas 

7. 28596 k účasti hlavního města Prahy v soutěži 
Parkoviště roku 2017/2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Kaas 

8. 28624 k přípravě projektové části stavby "Lávka 
Horoměřická" včetně úpravy rozpočtu 
kapitálových výdajů v kap.03 - doprava 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 28340 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
stavba č. 9567 Radlická radiála JZM 
Smíchov - Podrobný inženýrsko-
geologický průzkum - údržba štoly 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Prajer 

10. 28628 k návrhu na přijetí výsledků procesu 
hodnocení ředitelek a ředitelů domů dětí a 
mládeže, jimž končí 6ti leté období 
výkonu práce na jejich pracovním místě a 
schválení navazujících úkonů 
souvisejících s pokračováním či 
ukončením působení na tomto pracovním 
místě, v působnosti odboru sportu a 
volného času MHMP 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Mgr.Fáberová 

11. 28885 
 
  VH 

k  personální změny v dozorčí radě 
společnosti Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy, a.s. 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55  

12. 28887 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová 
společnost 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00  

13. 28701 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 
jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích obdržených jako 
odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her  
podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her, v období od 1.10.2017 do 
31.12.2017 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.05 JUDr.Thuriová 

14. 28046 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 
 
- předáno 21.2.18 
- odloženo 27.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.10 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice, 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Chabry 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 28025 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 11 
 
 
- předáno 12.2.18 
- staženo 13.2.18 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.15 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Jirava, 
starosta MČ 
Praha 11, 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha-Újezd 
 

16. 28031 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
 
- předáno 12.2.18 
- staženo 13.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.20 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Lochman 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
 

17. 28236 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy k 
zajištění předfinancování projektu na 
řízení integrované strategie pro 
integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové 
období 2014 - 2020 (Řízení ITI Pražské 
metropolitní oblasti II.) 
 
- předáno 28.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.25 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

18. 28897 k návrhu na svolání mimořádné valné 
hromady společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30  

19. 28883 
 
  VH 

k personálním změnám v dozorčí radě 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35  

20. 28884 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Pražská plynárenská Holding 
a.s. 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40  

21. 28872 k návrhu Term Sheetu týkajícího se 
možné koupě a prodeje akcií Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. 
 
- předáno 28.2.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 Ing.Žejdlík, 
předs.předst. 
PVS,a.s. 
zástupce HKR 
advokátní 
kancelář, s.r.o., 
zástupce ČSOB 
Advisory, a.s. 
 

22. 28540 k návrhu Dohody o narovnání ve věci 
staveb na pozemku parc.č. 767/205 v k.ú. 
Karlín 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 Ing.Rak,BBA 
 



4 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 28367 k návrhu na stanovení nájemného 

v nájemních a pachtovních smlouvách na 
pronájem či pacht nebytových prostor, 
budov a pozemků v působnosti HOM 
MHMP 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Rak,BBA 
 

24. 28324 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2714 a parc.č. 2715 v k.ú. Krč a 
návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 3295/22 v k.ú. Krč 
 
- elektronicky 
- staženo z ORR – 27.2.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Rak,BBA 
 

25. 28554 k návrhu na úplatný převod zastavěného 
pozemku parc. č. 432/22 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domu č.p. 
322 v ulici Kurčatovova, Praha 10 a části 
souvisejícího pozemku parc. č. 432/43, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví SVJ 
příslušného domu, vše v k.ú. Petrovice 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.05 Ing.Rak,BBA 
 

26. 28389 k návrhu Koncepce rozvoje Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy na roky 
2017 až 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.10 PhDr.Klinecký 
 

27. 28551 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční a neinvestiční 
dotace z kap. 0504 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.15 PhDr.Klinecký 
 

28. 28595 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.20 PhDr.Klinecký 
 

29. 28718 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 11.25 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 28697 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky nízké taktické obuvi pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy 
90817"  
 
- předáno 28.2.18 
 

radní Hadrava 11.30 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

31. 28642 k návrhu Akčního plánu Koncepce hl. m. 
Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 
2018-2019 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.35 Mgr.Hajná 

32. 28888 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Obecní dům, a.s. 
 
 

radní Wolf 11.40  

33. 28889 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Výstaviště Praha, a.s. 
 
 

radní Wolf 11.45  

34. 27825 ke zrušení veřejné zakázky stavba č. 0050 
TV Slivenec, etapa 0020 Hlubočepská 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Ing.Vlk 

35. 28547 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 
- zateplení objektů Jarov, Etapa 0005 
zateplení objektů Jarov, 1. část - objekt 
A,D" 
 
- předáno 28.2.18 
 

radní  
Ropková 

11.55 Ing.Prajer 

36. 28623 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Podpora odborů MHMP při přípravě a 
realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy - 
druhá část“ 
 
- elektronicky 
 

radní  
Ropková 

12.00 Ing.Dobrovský 

37. 28713 k vyhlášení 42. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní  
Ropková 

12.05 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 28734 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní  
Ropková 

12.10 Ing.Andrle 

39.  Podání  12.15  
40.  Operativní rozhodování Rady HMP    
41.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28060 k revokaci usnesení Rady HMP č.2248 ze 

dne 12.9.2017 k záměru odboru OSI 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Soubor staveb MO st. Č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. Č. 0094 
Balabenka – Štěrboholská radiála, st. Č. 
8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR 
včetně zajištění inženýrské činnosti 
k získání ÚR“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 27930 k návrhu na rozhodnutí o stížnosti na 
postup při vyřizování žádosti o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 28650 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 28726 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Běchovice k podání žádosti o dotaci ze 
SFŽP v rámci podmínek Národního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 28719 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí k zajištění výplaty státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 28731 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 28610 k návrhu na využití prostředků z Fondu 
investic příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v kap. 01 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

8. 28200 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
718/1 a části pozemku parc.č. 719/1 v k.ú. 
Jinonice ve společném jmění manželů 
Duškových za část pozemku parc.č. 714/2 
v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 28441 k návrhu na bezúplatné nabytí 97 
kolmých parkovacích stání, upravené 
komunikace Machuldova a Pavlíkova, 
dopravního značení a 2 ks zdvojených 
uličních vpustí, to vše vybudováno na 
pozemcích parc. č. 873/49, 873/56, 878/1, 
882/1, 873/1, 873/50, 883/1 a 1140/2 v 
k.ú. Kamýk z vlastnictví CENTRAL 
GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 27759 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2716/5 k.ú. Strašnice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 28418 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 28778 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. I/2" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 28779 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. II/2" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 28780 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. III/2" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  



8 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 28781 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. IV/2" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 28782 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. V/2" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28570 k návrhu na použití fondu investic a 
navýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a 
úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2018 
 

radní Lacko   

18. 28609 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové jednorázové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 a 0546 v roce 2018 
 

radní Lacko 
radní Hodek 

  

19. 28695 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

20. 28494 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2018 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 28758 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/011962/2017 uzavřené se 
společností BRC Europe s.r.o. na 
pronájem části pozemku ve vlastnictví 
HMP. svěřeného do správy OCP MHMP, 
parc.č. 919/1 v k.ú. Malá Strana, za 
účelem úpravy termínů etap stavebního 
záboru 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 28333 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl.m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců 
 

radní Wolf   

23. 28735 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP v r. 2018 
 

radní Wolf   

24. 28514 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP v r. 2018 
 

radní Wolf   

25. 28728 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
výuky plavání v základních školách v 
roce 2018 (II. etapa)" 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 28732 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

27. 28743 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora rozvoje dvojjazyčného 
vzdělávání v ČR" 
 

radní  
Ropková 

  

28. 28744 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora rozvoje dvojjazyčného 
vzdělávání v ČR" 
 

radní  
Ropková 

  

29. 28476 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport v roce 2018 
(výročí škol) 
 

radní  
Ropková 

  

30. 28498 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport v roce 2018 
(Akademie umění a kultury pro seniory 
HMP) 
 

radní  
Ropková 

  

31. 28613 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní  
Ropková 

  

32. 28750 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 

  

33. 28667 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 
průmyslovou školu, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství a mládeže 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

34. 28727 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola mediální grafiky a tisku, s.r.o., se 
sídlem Beranových 695, Praha 9, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 28470 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2462 ze 

dne 13.10.2015 k vyhlášení průběžné 
výzvy k předkládání projektových žádostí 
v rámci prioritní osy 5 "Technická 
pomoc" v Operačním programu Praha - 
pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 

  

36. 28715 k revokaci usnesení Rady HMP č.2344 ze 
dne 19.9.2017 k vyhlášení 34. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 3 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 

  

37. 28751 ke schválení aktualizace vybraných 
kapitol Operačního manuálu OP Praha - 
pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 

  

38. 28739 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Pohřební ústav a Správa pražských 
hřbitovů 
 

radní Hodek   

39. 28292 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 
zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28716 Informace o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města 
Prahy v roce 2017 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města 
Prahy v roce 2018 
 

radní Lacko 

28656 Informace o evidenci chovatelů psů v hlavním městě Praze vč. informace o útulcích 
spravovaných hl.m. Prahou v roce 2017 a statistické údaje ke dni 31.1.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

28681 Souhrnná informace o počtu, druhu a výši sankcí uložených při řešení přestupků a 
jiných správních deliktů věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města 
Prahy za rok 2017 
- elektronicky 

ředitelka 
MHMP 
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