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 P R O G R A M  
 19. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 5. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 9. 5. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25475 k nařízení o zřízení přírodní památky 

Dvorecké stráně včetně ochranného 
pásma a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek 
 
- předáno 10.5.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 RNDr.Kyjovský 
 

3. 25520 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Čakovice z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2017 
 
- předáno 10.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.15 Ing.Lochman, 
starosta MČ 
Praha - Čakovice 

4. 24924 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc.č. 2860/152 (974 m2)  a parc.č. 
2860/151 (877 m2) (podíl hl. m. Prahy id. 
182/192) v k.ú. Stodůlky 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.20 J.Rak,BBA 
 

5. 24934 
  VH 

ke zřízení výboru pro audit společnosti 
Pražská plynárenská Holding a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.25  

6. 25568 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m Prahy 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Lacko 9.30 PhDr.Klinecký 

7. 25169 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční a 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 
2017 
 
- předáno 11.5.17 
 

radní Lacko 9.35 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24994 k návrhu financování provozu a schválení 

návrhu smlouvy o poskytování služby k 
zajištění provozu zařízení ke zpracování a 
využívání bioodpadu - kompostárny hl. 
m. Prahy na území správního obvodu 
Praha 5 
 
- předáno 4.5.17 
- přerušeno 9.5.17 
- výměna P1 USN – 11.5.17 
 

radní 
Plamínková 

9.40 RNDr.Kyjovský 
 

9. 25311 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným účastníkem na 
veřejnou zakázku "Zajištění sběru, svozu 
a odstranění nepoužitelných léčiv z 
lékáren na území Hl. m. Prahy" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.45 RNDr.Kyjovský 
 

10. 25398 k návrhu na použití peněžních fondů a 
úpravu limitu počtu zaměstnanců 
příspěvkových organizací v působnosti 
KUC MHMP v r. 2017 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Wolf 9.50 Mgr.Cipro 
 
 
 

11. 25207 k přípravě projektových žádostí Divadla 
Minor, Divadla na Vinohradech a Pražské 
informační služby do výzvy č. 29 z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Wolf 9.55 Mgr.Cipro 
 

12. 25453 k návrhu na udělení individuálních 
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2017 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Wolf 10.00 Mgr.Cipro 
 

13. 25336 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 
2017 + CD 
 
- předáno 10.5.17 
 

radní Wolf 10.05 Mgr.Skalický 

14. 25330 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na  veřejnou zakázku 
"SPŠ Na Třebešíně, P 10 - rekonstrukce 
elektro" v objektu Střední průmyslové 
školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299 
 
- předáno 11.5.17 
 

radní  
Ropková 

10.10 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 25806 k návrhu programu jednání 27. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 25.5.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

10.15  

16.  Podání  10.20  
17.  Operativní rozhodování Rady HMP    
18.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25750 k návrhu personálních změn v Komisi 

Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl.m. Praze 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 25413 k revokaci usnesení Rady HMP č.2056 ze 
dne 26.8.2016 k návrhu záměru realizace 
nezbytných úkonů pro rozhodnutí o 
realizaci protipovodňových opatření v 
oblasti trojské kotliny 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

3. 25559 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a použití finančních 
prostředků z fondu odměn příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 25528 
 
  

k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 25652 
 
   

k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory Českému svazu kanoistů, z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 25617 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Rozvoj nástrojů 
strategického řízení hl. m. Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25489 k návrhu na neprominutí pohledávek hl. 
m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 25787 

 
 

k návrhu na změnu charakteru účelové 
investiční dotace poskytnuté v roce 2017 
z rozpočtu hl. m. Praha MČ Praha - 
Nedvězí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 24694 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 13 (pozemky v k.ú. 
Stodůlky) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 25372 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Podolí 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 25373 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Veleslavín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 25347 k návrhu na schválení příkazní smlouvy 
na zajištění činností v rámci projektu 
Pražské židle & stolky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 25545 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Braník, Břevnov, Dejvice, 
Hlubočepy, Hodkovičky, Hostivař, 
Hrdlořezy a Kamýk z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Sady, lesy a 
zahradnictví Praha, státní podnik v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 25546 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Karlín, Košíře, Krč a Libeň z 
vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Sady, 
lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 25548 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Nusle, Petrovice, Smíchov, 
Strašnice, Veleslavín a Vršovice z 
vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Sady, 
lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 24983 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 1953/9  (13 m2) v k.ú. Podolí 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 25344 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 1989/5 (118 m2), 1989/6 (127 
m2) a 1989/7 (197 m2), vše v k.ú. 
Vysočany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25603 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 25296 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 25496 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25662 k návrhu na udělení souhlasů s  
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25679 k návrhu na uzavření dohody o ukončení 
nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25376 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 a navýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Městská poliklinika Praha  v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 25481 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

25. 25083 k revokaci usnesení Rady HMP č. 0943 ze 
dne 13. 6. 2006 k návrhu na úplatné 
nabytí části pozemku parc. č. 448 (28 m2) 
v k. ú. Řeporyje do vlastnictví hl. m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 3090 TV 
Řeporyje, etapa 0006 - Komunikace I 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 25473 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 
 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 25657 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

28. 25541 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

29. 25577 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 a k návrhu na odpis nedobytné 
pohledávky u příspěvkové organizace v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

30. 25405 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

31. 24412 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná 
škola stavební a zahradnická, Praha 9, 
Učňovská 1 
 

radní  
Ropková 

  

32. 25604 k návrhu na změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SML MHMP (rozšíření sítě 
Akademie umění a kultury pro seniory 
HMP) 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25370 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace subjektu Tamtamy o.p.s. na 
zajištění projektu pod názvem: 
"(Ne)normální" 
 

radní  
Ropková 

  

34. 25690 k návrhu na výmaz oborů vzdělání 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola na Proseku, se sídlem 
Praha 9, Novoborská 2, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

35. 25189 k návrhu odpovědi panu Dipl. ing. 
Skandranimu na stížnost na Akademické 
gymnázium, školu hlavního města Prahy, 
Praha 1, Štěpánská 22 
 

radní  
Ropková 

  

36. 25730 k návrhu odpovědi paní MgA. et MgA. 
Pavlíně Bauer na stížnost na 
Pedagogicko-psychologickou poradnu pro 
Prahu 6 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
37. 25665 

 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
vypořádání nesrovnalosti projektu z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

38. 25693 
 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

39. 25707 
 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

40. 25623 
 
 

k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Pohřební ústav hl. m. Prahy a Správa 
pražských hřbitovů 
 

radní Hodek   

41. 25649 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   

42. 25816 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25696 Zpráva dozorčí rady  společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 
31.12.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

25699 Zprávy představenstva  společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ke dni 
31.12.2016 a k 31.3.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

25734 Zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své činnosti k 
31.3.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

25805 Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-
Kč bez DPH na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých 
ředitelů/ředitelek odborů za měsíc duben 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

