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 P R O G R A M  
38. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 11. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 4. 11. 2019 
                           - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 11. 11. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 33759 k pověření společnosti Operátor ICT, a.s. 

přípravou Generelu rozvoje dobíjecí 
infrastruktury v hlavním městě Praze do 
roku 2030 a koordinací v oblasti budování 
dobíjecích míst pro elektromobily 
 
- stažen 26.8.19 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 
M. Fišer, MBA,  
OICT, a.s. 

3. 34636 k dokumentu Plán udržitelné mobility 
Prahy a okolí - Akční plán 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.15 Ing. Šíma 

4. 34862 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP INV (č. 0080 MO Prašný 
Most Špejchar, č. 9515 MO Myslbekova 
Prašný Most a č. 0065 Strahovský tunel 2, 
st.) a běžných výdajů MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.20 Ing. Šíma 

5. 34753 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníka zadávacího řízení a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 43361 Výstavba tělocvičny 
Voděradská; projektant" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.25  Ing. Prajer 

6. 34127 k žádosti příjemce dotace Sportovní klub 
Dolní Měcholupy, o.s. o změnu termínů 
vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého 
grantu č. DOT/64/01/005680/2017 
 
- stažen 4.11.19 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.30 
 
 
 

 Mgr. Němcová 

7. 35045 k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. 
Prahy pro školskou infrastrukturu 
 
 
 

radní Šimral 10.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 34739 

 
VH 

k prověření správnosti procesu 
výběrového řízení provozovatele 
Šlechtovy restaurace 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.40 Mgr. Ježek, 
předseda 
představenstva 
Obecní dům, a.s. 

9. 34641 k návrhu Memoranda o vydání kamenů z 
židovských náhrobků 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.45 Ing. Rak 

10. 32342 k návrhu na navýšení stávajících a na 
zřízení nových kvót bytů hl. m. Prahy pro 
vybrané profese 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 10.50  Ing. Tunkl 

11.  Podání  10.55  
12.  Operativní rozhodování Rady HMP    
13.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 34746 k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. 

Prahy mezinárodního projektu 
STEPHANIE v roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34818 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu FINERPOL v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34838 k vyhlášení 55. a 56. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 34576 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Rozšíření kapacity 
vjezdů do SRA, letiště Praha Ruzyně - 
úprava komunikace a rozšíření vjezdu u 
brány č. 16“, na pozemcích parc. č. 
1295/15, 1295/3, 1295/5, 2740/1, 2740/5, 
2773/1, 2778, 2780 v k. ú. Ruzyně a parc. 
č. 1183/47 v k. ú. Hostivice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

5. 34577 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
záměr „Koordinační kabel mezi SSZ 
4.458 Na Strži - V Podzámčí a SSZ 4.452 
Na Strži - Antala Staška" na pozemcích v 
k.ú. Krč, Praha 4 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 34582 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
záměr „Koordinační kabel mezi SSZ 
0.612 Černokostelecká - Průmyslová a 
SSZ 0.633 Průmyslová - Ke Kablu" na 
pozemcích v k.ú. Hostivař a Štěrboholy, 
Praha 15 a Praha – Štěrboholy 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

7. 34733 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a 
kap. 0924 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

8. 34077 k návrhu na bezúplatný převod 
nepotřebného majetku Městské policie   
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 34877 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě se společností Metrostav 
a.s. na pronájem částí komunikace 
Husitská a U Památníku za účelem 
umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

10. 34921 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
nelékařů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 34886 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 
projektů 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   
12. 34887 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 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 34891 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 34857 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 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 8 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 34851 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 6 a MČ 
Praha 12 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 34831 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury v souvislosti s 
financováním projektu z Programu 
regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 34752 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 v 
souvislosti se změnou charakteru části 
poskytnutého investičního transferu ze 
státního rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 MČ Praha 2 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 34704 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2019 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 13 a 
MČ Praha 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19. 34756 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o vratky finančních prostředků 
MČ Praha 5 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 34914 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 34741 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Nová zelená 
úsporám 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 34718 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů hl. m. Prahy a celkových nákladů 
u investičních akcí schválených odboru 
HOM MHMP v kapitole 08 
 

radní Chabr   

23. 34799 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id. 5/16 na pozemku 
parc. č. 628/266 v k.ú. Prosek, obec Praha 
 

radní Chabr   

24. 34545 k návrhu na směnu částí pozemku parc.č. 
413 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví právnické 
osoby za části pozemku parc.č. 410 v k.ú. 
Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

25. 33083 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 516/62 v  k.ú. Střížkov 
 

radní Chabr   

26. 34370 k návrhu na úplatný převod  pozemku 
parc.č. 2413/81 v k.ú. Hostivař, obec 
Praha a zřízení služebnosti 
 

radní Chabr   

27. 33534 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1693/4, 1693/5, 1693/6 a 1693/7 v k.ú. 
Hostivař do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

28. 34190 k návrhu na úplatné nabytí 39 ks stožárů 
veřejného osvětlení a kabelového vedení 
v k.ú. Benice a k.ú. Čestlice z vlastnictví 
JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

29. 34185 k návrhu na úplatné nabytí 29 ks stožárů 
veřejného osvětlení a kabelového vedení 
v k.ú.  Březiněves z vlastnictví 
Březiněves, a.s. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 34109 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 - Libuš (pozemky v 
k.ú. Libuš a Písnice) 
 

radní Chabr   

31. 34736 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 - Petrovice (pozemky v k.ú. 
Petrovice) 
 

radní Chabr   

32. 34776 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 7 
(pozemky v k.ú. Holešovice) 
 

radní Chabr   

33. 34652 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 5 
(pozemky v k.ú. Jinonice) 
 

radní Chabr   

34. 34347 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr   

35. 32843 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Zličín (pozemky v k.ú. 
Sobín, Třebonice a Zličín) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 34229 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 (pozemky a stavba 
památníku v k.ú. Břevnov, pozemky v 
k.ú. Ruzyně, movitý majetek v k.ú. 
Bubeneč) 
 

radní Chabr   

37. 34792 k převzetí listinných akcií Harvardského 
průmyslového holdingu, a.s.- v likvidaci 
 

radní Chabr   

38. 34883 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví MHMP 
 

radní Johnová   

39. 34631 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

40. 34384 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

41. 34843 k návrhu na přiznání osobního  příplatku 
ředitelce příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy v působnosti odboru SOV MHMP 
 

radní Johnová   

42. 34789 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti SOV MHMP a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

43. 34633 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci 
Život bez závislostí z.s. 
 

radní Johnová   

44. 34772 k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Dětské centrum Paprsek v 
roce 2019 
 

radní Johnová   

45. 34805 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 30.04.2019 a k 30. 09. 2019" a 
na základě žádostí organizací 
 

radní Šimral   

 
 
 



 8 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
46. 34809 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 - vrácení neinvestičních transferů 
poskytnutých z MŠMT 
 

radní Šimral   

47. 34616 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

48. 34686 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků na trenérské zajištění výpravy 
hl.m. Prahy na Hry IX. zimní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 2020 v 
Karlovarském kraji 
 

radní Šimral   

49. 34769 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, 
Jindřišská 36 
 

radní Šimral   

50. 34807 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Střední škola designu a umění, knižní 
kultury a ekonomiky Náhorní 
 

radní Šimral   

51. 34923 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Akademie řemesel Praha - 
Střední škola technická, se sídlem Zelený 
pruh 1294/52, Krč, Praha 4, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

52. 34822 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 4, Vachkova 941, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

53. 34771 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická, Praha 10, 
Moskevská 29, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

54. 34924 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie, se sídlem U krbu 521/45, 
Malešice, 108 00  Praha 10, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
55. 34911 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední odborná škola Jarov, 
se sídlem Učňovská 1/100, Hrdlořezy, 
190 00 Praha 9, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

56. 34699 k vydání nesouhlasného 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   

57. 34759 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 
 

radní Šimral   

58. 34847 k revokaci usnesení Rady HMP č.1981 ze 
dne 16.9.2019 k návrhu na vyhlášení 
konkursního řízení a jmenování konkursní 
komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 a 
příspěvkové organizace Obchodní 
akademie Bubeneč, se sídlem Praha 6, 
Krupkovo náměstí 4 
 

radní Šimral   

59. 34573 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu zdravotnickou a Střední 
zdravotnickou školu, Praha 4, 5. května 
51 a k návrhu opatření přijatého odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

60. 34579 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 
 

radní Šimral   

61. 34882 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP v roce 2019 
 

radní Třeštíková   

62. 34586 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 
roce 2019 
 

radní Třeštíková   

63. 34824 k návrhu na změnu názvu Grantové 
komise Rady hlavního města Prahy pro 
kongresový průmysl 
 

radní Třeštíková   

64. 34604 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

65. 34784 k návrhu na pronájem služebního bytu 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

66. 34728 k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
67. 35052 k návrhu na rozpracování usnesení 11. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
14. 11. 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

68. 34761 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.10.2019 do 15.10.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

69. 34834 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.10.2019 do 22.10.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35050 k založení obchodní společnosti pro revitalizaci vestibulu stanice metra Nádraží 
Holešovice a přilehlého okolí 
 

náměstek  
primátora 
Scheinherr 
 

34982 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 
své činnosti k 30.09.2019 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Chabr 

34944 k návrhu informace České školní inspekci k výsledku šetření stížnosti na 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi školami 2475 
 

radní Šimral 
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