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 P R O G R A M  
21. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 5. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 20. 5. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32701 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2230 ze 

dne 26.11.2013 ve znění novelizací 
provedených usneseními Rady HMP č. 
361 ze dne 25.2.2014, č. 1675 ze dne 
15.7.2014 a č. 3047 ze dne 27.11.2014 a 
ke schválení nového jednacího řádu Rady 
HMP 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10  

3. 32934 k návrhům na pořízení změn ÚP - 4. 
skupina (fáze "podnět", vlna 18) 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.15 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr. O. Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Mgr. J. Adamec, 
starosta MČ 
Praha 12 
Ing. D. Vodrážka, 
starosta MČ  
Praha 13 
 

4. 32935 k návrhům na pořízení změn ÚP - 5. 
skupina (fáze "podnět", vlna 18) 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.20 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

 starostové všech 
 městských částí 
 

5. 32936 k návrhům na pořízení změn ÚP - 6. 
skupina (fáze "podnět", vlna 18) 
 
- elektronicky 
 
*přizvaní starostové 
- Ing. J. Jarolím, starosta MČ Praha 9 
- R. Chmelová, starostka MČ Praha 10 
- Mgr. J. Adamec, starosta MČ Praha 12 
- Mgr. K. Hanzlík, starosta MČ Praha 16 
- Mgr. Z. Kučera, starosta MČ Praha 18 
- Mgr. A. Štrobová, starostka MČ Praha 20 
- M. Samec, starosta MČ Praha 21 
- Ing. J. Vintiška – starosta MČ  
  Praha -Čakovice 
- Ing. J. Rendl – starosta MČ Praha - Lochkov 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
6. 32725 k návrhu pokračování a rozvoje projektu 

Pražské židle a stolky 
 
- předáno 21.5.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.30 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

7. 32962 
 
 

VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a rozdělení zisku z rok 2018, k 
určení auditora společnosti Kolektory 
Praha, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 Ing. Švec, 
předseda 
představenstva  
Kolektory 
Praha, a.s. 
Ing. Hejma, 
předseda DR 
Kolektory Praha, 
a.s. 
 

8. 32958 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské 
části hl. m. Prahy a jednotky Sborů 
dobrovolných hasičů městským částem hl. 
m. Prahy v roce 2019 z kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40 Mgr. Macháček 

9. 33130 k návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem na 
činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 Mgr. Macháček 

10. 33347 
 

 
 

 
 

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 RNDr. Kyjovský 
 

11. 33089 k záměru na úpravu designu a vytvoření 
technické dokumentace označníku PID a 
odjezdového panelu PID 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.55 Ing. Šíma 
Ing. et Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 

12. 33235 k návrhu na pověření řízením organizace 
Pohřební ústav hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.00 Mgr. Ježek 

13. 33185 k návrhu na vyhlášení druhého kola 
Programů celoměstské podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 33031 k účasti sportovní výpravy hl. m. Prahy na 

Hrách IX. zimní olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2020 
 
 
 

radní Šimral 11.10 Mgr. Němcová 
 

15. 33206 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 

16. 33109 k návrhu na změnu členství v komisi 
Rady HMP pro udělování grantů hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.20 Mgr. Cipro 

17. 33143 k návrhu na zrušení slevy z nájemného 
poskytované v bytech hl. m. Prahy 
nesvěřených Statutem hl. m. Prahy 
městským částem v souladu s usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 1065 ze dne 
17.7.2012 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.25 Ing. Tunkl 

18. 32903 k návrhu na zrušení usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1876 ze dne 
15.8.2017, ve znění usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 2416 ze dne 
11.9.2018 ke způsobu pronájmu bytů v 
domech hl.m. Prahy nesvěřených 
městským částem navržených k prodeji 
jako technologicky-funkční celek 
 
- elektronicky  
 

radní Zábranský 11.30 Ing. Tunkl 

19. 33001 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky tiskopisů, tiskařské a grafické 
práce" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.35 Ing. Pekárková 
JUDr. Schmitz – 
AK Schmitz & 
Partner 

20. 33060 ke schválení návrhu vzorové Smlouvy o 
centralizovaném zadávání na „Pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu a 
pojištění vozidel pro příspěvkové 
organizace v působnosti odboru SML 
MHMP“ 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.40 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 32951 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zajištění servisních služeb Energocentra 
v budově Nové úřední budovy MHMP" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.45 Ing. Pekárková 

22.  Podání  11.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 33210 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. 33108 k návrhu na použití finančních prostředků 
z rezervního fondu příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m Prahy 
v působnosti OCP MHMP v r. 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 32979 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů 
zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu 
v kap. 0254 - OCP MHMP v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 33099 k realizaci projektu Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech 
III. (OPŽP, výzva 117) 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 33135 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 8. skupina 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 33068 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 33146 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 33118 k návrhu na vrácení neinvestičních 
příspěvků na výkon pěstounské péče od 
MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 33102 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Kunratice k žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 33066 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 33057 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 v souvislosti s 
přijetím finančních prostředků od MČ 
Praha 22  a jejich vrácením na MPSV 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 33098 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 33110 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
aktivní politiku zaměstnanosti určeného 
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace MČ Praha 20 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 33080 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 33052 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 – 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 33114 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva průmyslu a 
obchodu na Státní program na podporu 
úspor energie na období 2017 - 2021 - 
program EFEKT určeného pro MČ HMP 
a poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
MČ Praha 3 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 33161 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 33086 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Košíře, obec 
Praha 
 

radní Chabr  
 
 

 

19. 33020 k návrhu na nevyužití zákonného             
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
částečně umístěné na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. 
Břevnov 
 

radní Chabr   

20. 32107 k návrhu směny v k.ú. Hostivař mezi 
fyzickými osobami a hl. m. Prahou 
 

radní Chabr   

21. 32720 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 11 (pozemky v k.ú. Háje) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 32386 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, svěření správy 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 6 (pozemky v k.ú. 
Dejvice, Liboc, Ruzyně, Vokovice a 
stavba pomníku v k.ú. Ruzyně) 
 

radní Chabr   

23. 32846 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 6 
(pozemky v k.ú. Ruzyně) 
 

radní Chabr   

24. 32786 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 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
 

radní Chabr   

25. 32855 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 6 (nemovitosti v k.ú. Bubeneč) 
 

radní Chabr   

26. 32914 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice, Hostivař, Lochkov z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

radní Chabr   

27. 32814 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2265/12 k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

28. 32753 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Modřany 
 

radní Chabr   

29. 32727 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 4100/17 v k.ú. Modřany z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 32810 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č.3823/3 o výměře 25 m2 
k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

31. 32031 k návrhu na schválení úhrady za užívání 
pozemku parc.č. 25 k.ú. Troja 
 

radní Chabr   

32. 32183 k návrhu na uzavření smíru - pozemky 
k.ú. Motol 
 

radní Chabr   

33. 32999 k revokaci usnesení Rady HMP č.1095 ze 
dne 20.5.2014 k návrhu na schválení 
uzavření nájemních smluv a výpovědi z 
nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   

34. 32692 k návrhu na schválení dohody o uznání 
vlastnického práva - kanalizace (k.ú. 
Břevnov) 
 

radní Chabr   

35. 32866 k návrhu na přiznání odměny osobě 
pověřené řízením příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy 
 

radní Johnová   

36. 32193 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci 
Anima-terapie, z.ú. 
 

radní Johnová   

37. 32509 k návrhu na zajištění závodního oblečení 
pro sportovní výpravu hl. m. Prahy na 
Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2019 
 

radní Šimral   

38. 33076 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

39. 32744 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 
04 -  Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

40. 32649 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace ústavu Česká 
hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 12. 
ročníku Celostátního setkání učňovské 
mládeže s názvem: Machři roku 2019 
 

radní Šimral   

41. 33082 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

42. 32837 k návrhu na uzavření podnájemní 
smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání 
společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem 2019" 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
43. 33117 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie, se sídlem U Krbu 
521/45, Malešice, 108 00  Praha 10 
 

radní Šimral   

44. 32599 k vydání stanoviska ke změně zápisu 
právnické osoby Soukromá střední škola a 
základní škola (1. KŠPA), Praha s.r.o., se 
sídlem Chabařovická 1125/4, Kobylisy, 
182 00 Praha 8 v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

45. 32799 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Akademie 
VŠEM - střední škola, s.r.o., se sídlem 
Praha 5, Nárožní 2600/9a, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní Šimral   

46. 33144 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral   

47. 33015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 
2019 
 

radní Třeštíková   

48. 33119 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 
roce 2019 
 

radní Třeštíková   

49. 33027 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský   

50. 33350 k návrhu na rozpracování usnesení 7. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
23. 5. 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

51. 32956 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
3. 4. 2019 do 9. 4. 2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33303 o pověření představenstva společnosti Obecní dům, a.s. radní Třeštíková 
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