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 P R O G R A M  
39. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 11. 2018 

 
od 11.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 30. 10. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  11.00 – 11.10  
2. 31308 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Centrální systém elektronického 
ověřování dokumentů dle nařízení eIdas a 
jeho integrace do systému spisových 
služeb“ 
 
- elektronicky 
- odloženo 30.10.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30996 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 498 v k.ú. Radlice, obec Praha do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.15 Ing.Prajer 

4. 31187 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti 
hlavního města Prahy na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.20  

5. 31136 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 42807 Rekonstrukce 
Bělohorské ulice - projektová a 
inženýrská činnost“ 
 
- elektronicky 
- odloženo 30.10.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Prajer 

6. 30986 ke koncepční studii lokality Klárov 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

7. 31075 ke koncepční studii Seifertova-Hlavní 
nádraží 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

8. 31076 ke koncepční studii Seifertova-Táboritská 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská  
 

11.40 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 22779 k Zásadám pro umísťování informačních 

směrových zařízení (ISZ) pro komerční 
cíle na území hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská  
 

11.45 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

10. 30904 k návrhu Urbanistické studie s 
regulačními prvky, Rohanský ostrov 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.50 Ing. Rak, BBA 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

11. 30777 k návrhu směny pozemku parc.č. 983/2 v 
k.ú. Vokovice ve vlastnictví fyzické 
osoby za část pozemku parc.č. 982/3 v 
k.ú. Vokovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.55 Ing. Rak, BBA 

12. 29962 k návrhu na pronájem části pozemků 
parc.č. 2311/2, parc.č. 2311/11, parc.č. 
2271/7 a parc.č. 2271/19 v k.ú. Stodůlky 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.00 Ing. Rak, BBA 

13. 31105 Výroční zpráva o realizaci protidrogové 
politiky hlavního města Prahy za rok 2017 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 12.05 PhDr.Klinecký 
 

14.  Podání  12.10  
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. 31262 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

2. 30896 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 v k.ú. 
Hradčany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

3. 31244 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Bytovým družstvem 
Brodského, družstvo 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

4. 30695 k návrhu na prominutí části poplatků z 
prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 
"Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 

radní Lacko   

5. 31175 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 Lacko   

6. 31210 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

7. 31190 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

8. 31218 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
rok 2018 
 

radní Hadrava   

9. 31257 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Odborné učiliště 
Vyšehrad 
 

radní Ropková   

10. 31396 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu odboru HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2018 
 

radní Ropková   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 31442 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Soukromé 
osmileté gymnázium DINO-HIGH 
SCHOOL s.r.o., se sídlem Praha 10 - 
Petrovice, Bellova 352, PSČ 10900, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Ropková   

12. 31255 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 
celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP roce 2018 
 

radní Hodek   

13. 31109 k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce v kap. 0804 
 

radní Hodek   

14. 30977 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Leontýn 
 

radní Hodek   

15. 31270 k návrhu na úpravu platů 
ředitelů/ředitelek příspěvkových 
organizací v působnosti ZSP MHMP 
 

radní Hodek   
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