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 P R O G R A M  
30. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 9. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 30. 8. 2018  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29650 k předložení příkazní smlouvy o 

poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování Koncepce Smart Prague do 
roku 2030 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30489 k uzavření Memoranda o spolupráci na 
projektu Využití objektu podzemí 
Stalinova pomníku 
 
- předáno 22.8.18 
- odloženo 30.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Rak,BBA 
 

4. 30490 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky  "Využití 
objektu podzemí Stalinova pomníku" 
 
- předáno 22.8.18 
- odloženo 30.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Rak,BBA 
 

5. 30645 k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Pražský voucher 
na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Dobrovský 

6. 30861 Strategie rozvoje pražské metropolitní 
železnice 
 
- předáno 30.8.18 
- přerušeno 30.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 

7. 30747 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 42473 „Botanická zahrada - 
areál západ, dostavba“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 30860 k návrhu finančních vztahů k městským 

částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2019 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40  

9. 30770 k návrhu na výstavbu objektu pro zajištění 
péče pro osoby se specifickými potřebami 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Ing.Rak,BBA 
 

10. 30901 Informace o stavu projednávání záměru 
úplatného nabytí nemovitých věcí v 
lokalitě Nákladového nádraží Žižkov 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Rak,BBA 
 

11. 30820 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha-Suchdol, Městské části Praha 7, 
Městské části Praha-Lysolaje, Městské 
části Praha-Kolovraty a Městské části 
Praha-Zbraslav 
 
- elektronicky 
- přerušeno 30.8.18 
 

radní Lacko 9.55 Ing.Tunkl 

12. 30757 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy 
Zakrytá na území městské části Praha 4 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.00 RNDr.Kyjovský 

13. 30756 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy 
Voctářova na území městské části Praha 8 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 30755 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy 
Podnikatelská na území městské části 
Praha 21 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 

15. 30957 k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových 
výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 
v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Březiněves 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 30798 k vyhlášení 45. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.20 Ing. Andrle 

17. 30967 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2380  
ze dne 30.8.2018 k revokaci usnesení 
Rady HMP č. 2280 ze dne 28.8.2018 k 
návrhu programu jednání 39. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 6.9.2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.25  

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. 30658 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport, v 
působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 30717 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 
- Doprava na dofinancování právních a 
poradenských služeb v souvislosti s 
veřejnými zakázkami 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 30858 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určené pro MČ HMP na sociálně-právní 
ochranu dětí - doplatek za rok 2017 a k 
návrhu na jejich poskytnutí MČ Praha 3 a 
MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 30427 k návrhu smluv o zániku věcného 
břemene mezi hlavním městem Prahou a 
CENTRAL GROUP 33. investiční s.r.o. 
 

radní Hadrava   



 4 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 30805 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj 
obce a 02 Městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

6. 30673 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2018 II. 
 

radní 
Plamínková 

  

7. 30758 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 4. skupina 
 

radní 
Plamínková 

  

8. 30502 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP a 
na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC 
MHMP v r. 2018 
 

radní Wolf   

9. 30640 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
77 ze dne 16. 1. 2018 k návrhu na udělení 
jednoletých grantů hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění na rok 2018 
 

radní Wolf   

10. 30790 
 
  

k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

radní 
Ropková 

  

11. 30875 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
8.8.2018 do 14.8.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 


	 P R O G R A M 

