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 P R O G R A M  
17. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 4. 2019  

 
od 10.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 23. 4. 2019 
                           - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 26. 4. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.30 – 10.40  
2. 32988 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na II. pololetí 2019 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.40  

3. 32807 k návrhu změn Integrované strategie pro 
integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové 
období 2014-2020 
 
- předáno 23.4.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.45 
 
 

Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

4. 32181 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka ručních a vozidlových 
terminálů pro potřeby Městské policie hl. 
m. Prahy" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

5. 32738 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 

10.55 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

6. 32212 ke zrušení zadávacích řízení vypsaných 
zadavatelem Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, příspěvková 
organizace, na zhotovitele akce  
„Libeňský most, č. akce 999984“ a 
„Libeňský most, Praha 7 a 8, č. akce 
999984 - Správce stavby a koordinátor“ a 
k dalšímu postupu rekonstrukce 
Libeňského mostu 
 
 - předáno 26.4.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.00 Ing. Šustr 
Ing. Sládek, TSK 
HMP, a.s. 
doc. Ing. 
Kolísko, Ph.D. - 
Kloknerův ústav 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 32287 k návrhu na vyhlášení "Grantového 

programu hlavního města Prahy v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na 
území hl.m. Prahy 2019" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.05 Ing. Šustr 

8. 32802 k návrhu obdarovat dvě sestry a jednu 
sanitářku z Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady jízdným PID na území hl. m. 
Prahy zdarma 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
radní Johnová 

11.10  Ing. Šustr 
 Ing. et Ing. 
 Tomčík, ředitel 
 ROPID 

9. 32839 ke zveřejňování údajů o členech orgánů 
akciových společností 100% vlastněných 
hl. m. Prahou 
 
- elektronicky  
 

radní Chabr 11.15  

10. 32566 k návrhu na udělení grantů v rámci 
"Programů v oblasti podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy 
pro rok 2019" 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.20  Mgr. Cipro 
 Mgr. Hajná 

11. 32977 k zastoupení hl. m. Prahy a ke způsobu 
hlasování na valné hromadě dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO, 
konané ve dnech 2. a 3. 5. 2019 
v Olomouci 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.25  

12. 33043 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.30 Ing. Dederová 
Mgr. Klinecký 

13. 33046 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.35 Ing. Dederová 
Mgr. Ježek 

14.  Podání  11.40  
15.  Operativní rozhodování Rady HMP    
16.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32817 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha - Šeberov s podáním žádosti o 
poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí v rámci Národního 
programu Životní prostředí - podoblast 
podpory 5.2. Udržitelná městská doprava 
a mobilita 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

2. 32776 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí a z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

3. 32863 k návrhu postupu při poskytování 
finančních prostředků z rezervy na 
spolufinancování projektů EU/EHP ve 
schváleném rozpočtu vl. hl. m. Prahy na 
rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

4. 32794 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

5. 32796 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

6. 32842 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na výdaje spojené s 
doplňovacími volbami do Senátu 
Parlamentu České republiky a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 32864 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze Státního fondu životního 
prostředí určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 8 a MČ Praha 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 32735 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
2014+ na financování projektu Řízení ITI 
Pražské metropolitní oblasti II 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 32827 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o neinvestiční transfer určený 
městské části Praha 9 na projekt 
spolufinancovaný EU v rámci programu 
URBACT III network 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 32824 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ Praha 2 na úhradu 
nákladů za sociální pohřby 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 32821 k návrhu na vrácení neinvestičních 
příspěvků na výkon pěstounské péče od 
MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 32339 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 7 (pozemky v k.ú. Bubeneč a 
Holešovice) 
 

radní Chabr   

13. 32521 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 - Satalice 
(pozemky v k.ú. Satalice 
 

radní Chabr   

14. 32627 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 32430 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 4095/5, parc.č. 4095/6, parc.č. 
4095/14, parc.č. 4095/25 a parc.č. 
4095/26 v k.ú. Modřany z vlastnictví 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová 
společnost, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

radní Chabr   

16. 32548 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. 
Klánovice 
 

radní Chabr   

17. 32558 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. 
Sobín 
 

radní Chabr   

18. 32288 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
části pozemku parc.č. 289, k.ú. Suchdol 
 

radní Chabr   

19. 32771 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   

20. 32415 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 168/5, v k.ú. Lahovice, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

21. 32416 k návrhu na bezúplatné nabytí 
parkovacích stání, uliční vpusti, 
prodloužení a rekonstrukce komunikace a 
chodníku při ul. Novgorodská, 
rekonstrukce chodníku při ul. 
Petrohradská, dopravního značení, opěrné 
zdi a drátěného plotu a pozemku parc.č. 
2034/1 vše v k.ú. Vršovice, obec Praha z 
vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP uzavřený investiční fond a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

22. 32512 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k. ú. Pitkovice 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

23. 32538 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k. ú. Hostivař z 
vlastnictví společnosti AKRO flats s.r.o. 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

24. 32775 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Žižkov z 
vlastnictví společnosti CTR group a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 32795 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k.ú. Vinoř z 
vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

26. 32590 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k. ú. Radlice z 
vlastnictví společnosti Lappen 
developement s r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

27. 32769 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu finančního vypořádání 
příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů 
 

radní Johnová   

28. 32947 k vydání souhlasu zřizovatele se 
zapojením Střední školy elektrotechniky a 
strojírenství do Výzvy č. 12/2018 k 
předkládání žádostí o poskytnutí podpory 
v rámci Národního programu Životní 
prostředí 
 

radní Šimral   

29. 32826 k návrhu na udělení souhlasu s povolením 
pokračování v základním vzdělávání pro 
žáka příspěvkové organizace Základní 
škola, Praha 4, Boleslavova 1, do 
dvacátého šestého roku věku 
 

radní Šimral   

30. 32803 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní Šimral   

31. 32819 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2019 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.01.2019 a  k 28.02.2019" 
 

radní Šimral   

32. 32896 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (domy dětí a mládeže, 
základní umělecké školy) 
 

radní Šimral   

33. 32860 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2019 
 

radní Šimral   

34. 32491 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola grafická a Střední průmyslová škola 
grafická, Praha 1, Hellichova 22 
 

radní Šimral  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 32793 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
 
 

radní Šimral   

36. 32784 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 
roce 2019 
 

radní Třeštíková   

37. 32588 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

38. 32747 k návrhu na pronájem služebních bytů 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

39. 32689 
 

 

k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků projektů OP Z a OP PPR do 
roku 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

40. 33029 k návrhu na rozpracování usnesení 6. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
25. 4. 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32856 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním 
městem Prahou ve věci podezření z pokusu podvodu 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

