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 P R O G R A M  
19. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 5. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 29. 4. 2019 
                           - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 6. 5. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32959 ke schválení projektů v rámci 37. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
  
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 33084 k zapracování principů projektového 
řízení do struktury Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15  Ing. Dobrovský 
 
 

4. 32602 k přípravě 19. reprezentačního plesu hl. 
m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20  

5. 32840 k návrhu zadání změny ÚP - 3139 (fáze 
“zadání“, vlna 12) 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr. Adamec, 
starosta MČ 
Praha 12 
 

6. 32832 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 
1. skupina (fáze „podnět“, vlna 07) 
 
- elektronicky 
 
 
 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr. Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
Mgr. Koubek, 
starosta MČ  
Praha - Libuš 

 
7. 32833 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 

2. skupina (fáze „podnět“, vlna 07) 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr. Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Mgr. Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
Mgr. Štrobová, 
starostka MČ 
Praha 20 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32834 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 

3. skupina (fáze „podnět“, vlna 07) 
 
- elektronicky 
 
*přizvaní starostové: 
- Mgr. P. Čižinský, starosta MČ Praha 1 
- Mgr. O. Kolář, starosta MČ Praha 6 
- O. Gros, starosta MČ Praha 8 
- Ing. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
- Mgr. K. Hanzlík, starosta MČ Praha 16 
- Ing. B. Floriánová, starostka MČ 
  Praha - Dolní Chabry 
- Mgr.A. J. Jindřich, starosta MČ 
  Praha – Dolní Měcholupy 
- Mgr. Z. Starčevičová, starostka MČ 
  Praha – Klánovice 
- Ing. A. Morávková, starostka MČ 
  Praha – Koloděje 
- RNDr. J. Plamínková, starostka 
  MČ Praha – Slivenec 
- Ing. P. Venturová, starostka MČ  
  Praha - Šeberov 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
* 

9. 32370 k návrhu změny ÚP - Z 1908 (fáze 
"návrh", vlna 07) 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
J. Ptáček, 
starosta MČ 
Praha 3 
Ing. Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 
R. Chmelová, 
starostka MČ 
Praha 10 
 

10. 32682 k zamítnutí návrhu celoměstsky 
významné změny V ÚP SÚ hl. m. Prahy - 
Z 2862/00 (MČ Praha - Vinoř, k.ú. Vinoř, 
Výstavba rodinného domu) 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing. Biskup, 
starosta MČ 
Praha - Vinoř 
 

11. 31718 k uzavření Smlouvy o nájmu pozemků č. 
NAP/22/04/000437/2018 v rámci stavby 
č. 6963 Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0005 
- Nátokový labyrint - pravý břeh 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
12. 32704 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Záruční a pozáruční servis motorových 
vozidel tovární značky Hyundai na 4 
roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.00 Ing. Šuster, 
ředitel MP HMP 

13. 33008 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace na výstavbu 4. nástupiště v 
železniční stanici Praha-Vršovice 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.05  Ing. Šustr 
 Ing. et Ing. 
 Tomčík, 
 ředitel ROPID 

14. 33201 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 
- Školství, mládež a sport v roce 2019 na 
posílení mzdových prostředků pro 
pedagogické a nepedagogické pracovníky 
škol a školských  zařízení, zřizovaných 
hlavním městem Prahou a městskými 
částmi hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.10  

15. 33157 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.15 Ing. Rak, BBA 

16. 31930 Proces uzavírání smluv na odběr 
elektrické energie od spol. Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. doplněných o 
PRONVED 
 
 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak, BBA 

17. 32761 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0504 a úpravu 
rozpočtu v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.25 PhDr. Klinecký 

18. 33191 k návrhu Memoranda mezi Městskou 
částí Praha 6 a hlavním městem Prahou 
 
 
 

radní Johnová 11.30  

19. 33218 k návrhu dalšího postupu při řešení 
budoucího fungování Nemocnice Na 
Františku 
 
 
 

radní Johnová 11.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 33111 k volbě přísedících Městského soudu 

v Praze 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.40  JUDr. Novaková 

21. 33208 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 0416 v roce 2019 na 
posílení mzdových prostředků pro 
pracovníky škol a školských zařízení 
zřizovaných hlavním městem Prahou a 
městskými částmi hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Šimral 11.45  

22. 32931 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.50 Mgr. Cipro 

23. 32680 k záměru odboru OVO MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Servis a rozvoj 
informačního systému TED 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.55  

24. 32205 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3040 ze 
dne 5.12.2017, usnesení č. 1720 ze dne 
26.6.2018 a č. 164 ze dne 30.1.2018, 
kterým se svěřují některé nevyhrazené 
pravomoci Rady HMP Magistrátu HMP 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.00  

25.  Podání  12.05  
26.  Operativní rozhodování Rady HMP    
27. 33125 k návrhu programu jednání 7. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23. 5. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 33050 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 33051 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 32941 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

 
 

 

4. 33160 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl. m. Praze 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 32848 k revokaci usnesení Rady HMP č.276 ze 
dne 25.2.2019 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování a vzorových 
Podmínek realizace projektů 49. výzvy v 
rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 32789 k návrhu na využití finančních darů a 
dědictví poskytnutých veřejností Útulkům 
pro opuštěná zvířata provozovaných 
Městskou policií hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 32773 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 32937 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v souvislosti s financováním 
projektu Digitální povodňový plán z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 32943 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 na Komplexní 
program rozvoje a podpory pražského 
školství v rámci OP VVV 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 32910 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 32912 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 
určených pro MČ Praha 4 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 32932 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha -  Zbraslav 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 32981 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 6 a k 
návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 32831 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na program Projekty 
obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 32836 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Národního programu Životní prostředí - 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha – 
Běchovice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

 



 7 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 32925 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 neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 32926 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v 
rámci programu Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně technického vybavení 
pro řešení krizových situací 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 32875 k návrhu na propachtování pozemků v 
k.ú. Holyně a v k.ú. Jinonice 
 

radní Chabr   

19. 32319 k návrhu na schválení  výpovědí z 
nájemních smluv 
 

radní Chabr   

20. 32711 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Řeporyje 
(pozemek v k.ú. Zadní Kopanina) a k 
návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

21. 32358 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 8 a Praha 9 (pozemek v k.ú. 
Kobylisy a pozemky v k.ú. Vysočany) 
 

radní Chabr   

22. 32635 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr   

23. 32637 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Březiněves, Ďáblice, Jinonice, Nusle, 
Stodůlky z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro 
Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 32930 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k. ú. Kyje z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr   

25. 32874 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k. ú. Radotín z 
vlastnictví společnosti 2M Development 
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

26. 31894 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Háje z 
vlastnictví společnosti Skanska Reality 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

27. 32838 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Stodůlky a 
v k.ú. Řeporyje z vlastnictví společnosti 
Vily malá skála s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

28. 32278 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 633/16, parc.č. 633/18 a parc.č. 
633/20, k.ú. Košíře 
 

radní Chabr   

29. 31575 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 905/7, parc. č. 3192/42 a parc. č. 
3192/45 o celkové výměře 124 m2 v k.ú. 
Michle a na bezúplatné zřízení 
služebnosti 
 

radní Chabr   

30. 31510 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 232,235/2,775 v k.ú. Nový 
Studenec 
 

radní Chabr   

31. 32849 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 43359 ZŠ 
pro žáky s poruchami chování 
 

radní Šimral   

32. 32900 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná 
škola, Praha 5, Drtinova 3/498 
 

radní Šimral   

33. 32624 návrhu Memoranda o spolupráci a 
vzájemné podpoře při podpoře posílení 
vztahu žáků k matematice a k jejímu 
vzdělávání ve školách působících na 
území hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

34. 32442 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 33032 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 31.03.2019 " 
 

radní Šimral   

36. 33035 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora ústředních a mezinárodních kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro rok 2019" 
 

radní Šimral   
 
 
 
 
 

37. 32618 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

38. 33077 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

39. 32724 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1884 ze dne 15.8.2017 "k realizaci 
mezinárodního projektu UNaLab" a 
úpravu rozpočtu běžných výdajů a 
finančního řízení projektu UNaLab v roce 
2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

40. 32787 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27. 3. 2019 do 2. 4. 2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33123 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 
a.s. ke dni 31.03.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

náměstek primátora 
Hlubuček 
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