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 P R O G R A M  
 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 5. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 16. 5. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25237 ke koncepci provozu a rozvoje 

informatiky MHMP do roku 2019 
 
- předáno 17.5.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 25848 k návrhu ceny ročního kuponu a úpravy 
jízdného T+R na území Prahy od 1. 7. 
2017 
 
- předáno 17.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

4. 24956 k návrhu na schválení Memoranda o 
společné spolupráci při přípravě stavby č. 
511 Pražského okruhu 
 
- předáno 18.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 25852 k dalšímu postu hl. m. Prahy při řešení 
severovýchodní části Městského okruhu 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 25850 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport,  úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru SVC MHMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Městské části Praha 1 
na rok 2017 
 
- předáno 18.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 24965 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
+ CD 
 
- předáno 17.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta MČ  
Praha 4 
 

8. 25619 k návrhu 4. aktualizace Územně 
analytických podkladů hl.m. Prahy 
+ 3 CD 
 
- předáno 17.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 25909 k Dohodě o společném postupu ve věci 

možné budoucí spolupráce ohledně 
provozování vodohospodářského majetku 
ve vlastnictví HMP mezi Hl. m. Prahou, 
společností PVK a.s. a  společností PVS 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 zástupce PVK,a.s. 
zástupce PVS,a.s. 

10. 25569 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2016 společnosti Pražská 
plynárenská Holding a.s. 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 
Pražská 
plynárenská 
Holding a.s. 
 

11. 25847 
 
  VH 

k personálním změnám v  dozorčí radě 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55  

12. 25706 k návrhu hl. m. Prahy na volbu člena 
dozorčí rady společnosti Pražská 
energetika, a.s. 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00  

13. 25666 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2301/1 (536 m2) v k.ú. Nusle 
 
- předáno 17.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 J.Rak,BBA 
 

14. 25390 k návrhu ve věci uzavření smlouvy o 
provedení mediace 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 J.Rak,BBA 
 

15. 25282 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2375/5 v k.ú. Kunratice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15 J.Rak,BBA 
 

16. 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 
- výměna DZ – 15.5.17 
- přerušeno 16.5.17 
- výměna USN,P1,DZ – 18.5.17 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 25440 k návrhu na udělení účelových 

neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti místní Agendy 
21 - oblast zdraví a zdravého životního 
stylu, na lokální úrovni městským částem 
hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 
2017 
 
- předáno 17.5.17 
 

radní Lacko 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 25655 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace společnosti Memoriál Josefa 
Odložila, s.r.o. z kap. 0544 v roce 2017 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní Lacko 10.30 PhDr.Klinecký 

19. 25803 k mechanismu posuzování investičních 
záměrů/projektů městských částí pro příp. 
čerpání finančních prostředků z Fondu 
rozvoje dostupného bydlení na území hl. 
m. Prahy 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní Lacko 10.35 Ing.Tunkl 

20. 25448 
 
  VH 

ke zřízení výboru pro audit společnosti 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
- předáno 18.5.17 
 
 

radní 
Plamínková 

10.40 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti PVS 
a.s. 
 

21. 25722 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s. konané dne 29. 5. 2017 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní 
Plamínková 

10.45 J.Kučera, předs. 
předst. Zdroj 
pitné vody 
Kárany, a.s. 

22. 25530 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2017 
 
- předáno 17.5.17 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 
 

23. 25466 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Obnova centrálního prostoru Královské 
obory Stromovka" 
+CD 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 
 

24. 25366 k záměru OTV MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele - 
Stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0003 
Kanalizace II. (Za Ovčínem) 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 25421 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č.1092/1,1092/2,1092/5 v k. ú. Velká 
Chuchle (pro stavbu č. 00422474 Sanace 
a revitalizace skládky Velká Chuchle) do 
vlastnictví hl. m. Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 
- předáno 18.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.05 J.Rak,BBA 
 

26. 25807 k revokaci usnesení Rady HMP č.1123  ze 
dne 16.5.2017 k návrhu programu jednání 
27. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 25.5.2017 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

11.10  

27.  Podání  11.15  
28.  Operativní rozhodování Rady HMP    
29.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25424 k návrhu na dodatečné poskytnutí daru 

pro první občánky hlavního města Prahy 
roku 2016 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 25537 k návrhu na přiznání mimořádné odměny 
řediteli příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

3. 25480 k návrhu na stanovení platu zástupci 
statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 25562 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport a kap. 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu 
rozpočtu příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 24834 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 

parc. č. 1368/19 (837 m2), parc. č. 
1368/17 (938 m2), parc. č. 1368/15 (881 
m2) a pozemku parc. č. 1368/18 (171 m2) 
v k.ú. Běchovice, za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
„Cyklo Běchovice - Horní Počernice“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 25784 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 11 k podání žádosti o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25837 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 2014 - 2020 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25654 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra  na program Projekty 
obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 25700 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 25703 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 25717 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na financování 
projektu v rámci Programu švýcarsko-
české spolupráce 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 25728 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových investičních a neinvestičních 
dotací MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 25746 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 25752 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 25753 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na projekt z programu Podpora pro 
památky UNESCO 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 25779 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 25543 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
části pozemku parc. č. 2512/1 (38 m2) v 
k.ú. Radotín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25547 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Liboc, Michle a Modřany 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   
19. 24923 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc. č. 1271/8 (84 m2) v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 25346 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 392/3 (4 m2) k. ú. Prosek, obec 
Praha 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25382 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1358/31 (21 m2) v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví společnosti FLY 
UNITED s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25554 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2899/9 (6 m2) v k. ú. Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25446 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 25487 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

25. 25596 k návrhu na napojení objektů na 
poplachový monitorovací systém 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 25470 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc 
č. 2131/614  (197 m2) v k. ú. Stodůlky do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 25419 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 136/7 (15 m2) a parc. č. 136/8 ( 1 
m2) v k. ú. Lipence 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 25501 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 
02 a úpravu rozpočtu běžných výdajů 
roku 2017 PER v kapitole 09 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 25671 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0680 v 
roce 2017 
 

radní Wolf   

30. 25386 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
104 ze dne 24. 1. 2017 a usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 23/60 ze dne 26. 1. 
2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2017 
 

radní Wolf   

31. 25536 k poskytnutí informací o důvodech 
nepředložení žádosti o podporu do výzvy 
č. 12 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 24203 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související 

s platbami projektů za PRK z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25524 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u 
soukromých škol ležících na území 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

34. 25599 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

35. 25687 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 

  

36. 25813 zapojení hl.m. Prahy do Výzvy č. 
30_17_007 v rámci Operačního programu 
potravinové a 
materiální pomoci 
 

radní  
Ropková 

  

37. 25927 k návrhu na projednání odpovědi na Petici 
za prošetření odvolání Mgr. Martina 
Červeného z funkce ředitele Správy 
pražských hřbitovů a jeho navrácení do 
pozice ředitele shora uvedené příspěvkové 
organizace - usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č26/61 ze dne 27.4. 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 25591 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
19.4.2017 do 25.4.2017 
 

Ing.Ondráčková   
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