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 P R O G R A M  
4. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 13. 1. 2020 

-  zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2020  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35553 

 
 
 

k přípravě stavby „Tramvajová trať Libuš 
- Nové Dvory“ 
 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.10 Ing. Witowski,  
předs. předst.  
DP Praha, a.s. 

3. 34800 k návrhu na přiznání osobního příplatku 
řediteli příspěvkové organizace Správa 
služeb hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.15 JUDr.  
Štalmachová 

4. 35503 
 
 

k návrhu na zvýšení částky z každého 
vstupu do ZOO Praha poskytnuté na 
podporu projektů na záchranu ohrožených 
druhů zvířat ve volné přírodě (in-situ 
projekty) 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 RNDr.Kyjovský 

5. 35398 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač 
H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 
- stoka H2 Běchovická"  
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Prajer 

6. 35333 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č.0134 TV Dolní Počernice, 
etapa 0030 - Nad Rybníkem“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Ing. Prajer 

7. 35378 k návrhu na úpravu provozu záchytného 
parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí 
pro rok 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 35500 

 
 

VH 

k obchodně-finančnímu plánu 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. na 
rok 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.40 T. Jílek, předs.  
předst. THMP,  
a.s. 
Ing. Kučera,  
předs. dozorčí  
rady THMP, a.s. 
 

9. 35518 k uzavření Dílčích smluv o nájmu 
reklamních ploch na stožárech veřejného 
osvětlení hlavního města Prahy a dále 
dohody o narovnání s THMP 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak 

10. 35306 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
,,Dodávka a instalace nových svítidel 
veřejného osvětlení'' 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 
Mgr. Dudák, 
AK HOLEC, 
ZUSKA & 
PARTNEŘI 
advokátní s.r.o. 
 

11. 35129 k memorandu o vzájemné spolupráci s 
cílem konverze Nákladového nádraží 
Praha – Žižkov 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12. 35583 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávek hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 
 
 
 

radní Chabr 11.00 Ing. Rak 
 

13. 34308 k návrhu na schválení návrhu započtení 
plochy  pozemku hl. m. Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území 
pro Vítězné náměstí s.r.o. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Kubelka 

14. 34803 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
 
 

radní Johnová 11.10 PhDr. Klinecký 

15. 35464 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha 
 
 
 

radní Johnová 11.15 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 35324 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 
Mgr. Tomanová 

17. 35169 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Základní škola a střední škola 
waldorfská, P 4 - rekonstrukce atria" v 
objektu Základní škola a střední škola 
waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501/12 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

18. 34808 k záměru odboru SML MHMP v 
zadávacím řízení na realizaci veřejné 
zakázky "Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 
- rekonstrukce stoupaček ZTI" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.30 Mgr. Němcová 

19. 35520 
 
 

k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
a řediteli příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.35 Mgr. Němcová 

20. 35310 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 
a poskytnutí individuální účelové dotace v 
oblasti sportu spolku Český veslařský 
svaz 
 
 
 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21. 35265 
 
 

k návrhu úpravu rozpočtu v kapitole 04 a 
poskytnutí individuální účelové dotace v 
oblasti sportu spolku Česká obec sokolská 
 
 
 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22. 35644 
 
 

k projektovému záměru „Prague Smart 
Accelerator“ financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 
 
 

radní Šimral 11.50 Ing. Dobrovský 

23. 35334 k návrhu na konání benefičního 
představení muzikálu Čas růží 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.55 Mgr. Cipro 
E. Kulhánek,  
ředitel Hudebního  
divadla v Karlíně 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 35564 

 
 

k převodu nevyčerpaných finančních 
prostředků a k návrhu na úpravu rozpočtu 
kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2020 
 
 
 

radní Třeštíková 12.00 Mgr. Cipro 

25.  Podání  12.05  
26.  Operativní rozhodování Rady HMP    
27.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35698 

 
k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

primátor hl.m. 
Prahy 
 

  

2. 35551 ke schválení projektů v rámci 45. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 35560 k revokaci usnesení Rady HMP č. 428 ze 
dne 6. 3. 2018 k vyhlášení 42. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 35434 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

5. 35439 k návrhu na změnu složení Komisí Rady 
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

6. 35584 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Suchdol k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 32681 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

8. 34453 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a dodatku 
ke smlouvě o výpůjčce a k návrhu na 
výpověď nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 34508 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na 

bezúplatný převod čerpadla včetně 
elektromotoru 
 

radní Chabr   

10. 35120 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 
smlouvě  č. SOP/51/000853/2013 o 
bezúplatném převodu majetku 
 

radní Chabr   

11. 35216 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/58/01/017805/2010 na pronájem 
prostor sloužících podnikání umístěných v 
objektu č. p. 121 ul. Mikulandská 6, Praha 
1 k. ú. Nové Město 
 

radní Chabr   

12. 35349 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1598/7, v k.ú. Řeporyje, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

13. 34653 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 15 (pozemky v k.ú. Hostivař a 
pozemky v k.ú. Horní Měcholupy) 
 

radní Chabr   

14. 35089 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s 
Martinou Haluzovou 
 

radní Chabr   

15. 35431 k návrhu na schválení návrhu Smlouvy o 
provedení stavebních úprav se společností 
Vivus Pankrác s.r.o. 
 

radní Chabr   

16. 35562 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0581 a 
kap. 0924 
 

radní Johnová   

17. 35477 
 
 
 

k návrhu na  převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2019 do 
roku 2020 v kap. 05 - Zdravotnictví a 
sociální oblast a vrácení části dotace 
řídícímu orgánu Operačního programu 
Zaměstnanost 
 

radní Johnová   

18. 35506 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u 
školského zařízení, které je zřizované 
hlavním městem Prahou 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 35490 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

20. 35492 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
 

radní Šimral   

21. 35672 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro sport 
 

radní Šimral   

22. 34854 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy kap. 06 
 

radní Třeštíková   

23. 35483 k návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2020 městským částem hl.m. 
Prahy a úpravu rozpočtu kap. 06 
 

radní Třeštíková   

24. 33957 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

25. 35523 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2458 ze 
dne 11.11.2019 k návrhu na schválení 
pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

26. 35508 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků kap. 0901 z roku 2019 do roku 
2020 a úpravu rozpočtu  v kap. 09 v roce 
2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

27. 35655 k návrhu na rozpracování usnesení 13. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
23. 1. 2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

28. 35172 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.11.2019 do 19.11.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35645 
 
 

k aktualizaci generelu kolektorů pro výhled do roku 2030 náměstek 
primátora 
Hlubuček 

35607 k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k 
navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 
 

 náměstek 
 primátora 
 Vyhnánek 
 

 


	 P R O G R A M 

