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 P R O G R A M  
 2. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 1. 2018  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 9. 1. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28150 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

poskytování poradenské činnosti se 
společností Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 27837 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech základních škol 
 
- předáno 10.1.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Mgr.Němcová 

4. 27839 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech mateřských škol 
 
- předáno 10.1.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Mgr.Němcová 

5. 27439 
 
   

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 2590/7 v katastrálním území Kyje 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Prajer 

6. 27989 
 
   

k návrhu revokace usnesení č. 1510 ze 
dne 20.6.2017 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 4485/20 v k.ú. Horní 
Počernice z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro 
Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Prajer 

7. 27407 ke smluvnímu zabezpečení pořádání XVI. 
všesokolského sletu 2018 
 
- předáno 13.12.17 
- staženo na OP 15.12.17 
- přerušeno 9.1.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 

8. 28296 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací 
z investiční rezervy pro městské části hl. 
m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy (v kap. 10) na rok 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40  

 
 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 28016 k revokaci usnesení Rady HMP č.2588 ze 

dne 25.10.2016 k přípravě podkladů k 
soutěži o návrh na celkové řešení 
Vítězného náměstí 
 
- předáno 11.1.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

10. 28266 
 
   

k získání 100% akciového podílu 
hl.m.Prahy ve společnosti Pražské služby, 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50  

11. 27784 k návrhu na úplatné nabytí dvou částí 
pozemku parc.č. 2164/16 o výměře 147 
m2 a pozemku parc.č. 2166 o výměře 580 
m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 v k. ú. 
Bubeneč z vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 10.1.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 27530 k návrhu na úplatný převod zastavěných 
pozemků parc. č. 432/33-37 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domů č.p. 
331-347 v ulici Frostova, Praha 10 a části 
souvisejících pozemků parc. č. 432/49-51, 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
SVJ příslušných domů, vše v k.ú. 
Petrovice 
 
- předáno 10.1.18 
 

radní Lacko 10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 27887 k Pravidlům pro zajišťování správy a 
vymáhání neuhrazených pohledávek hl. 
m. Prahy za odtah a parkovné motorových 
vozidel a pro postup při vyřizování 
žádostí o prominutí pohledávek z odtahů 
vozidel 
 
- předáno 11.1.18 
 

radní Hadrava 10.05 Ing.Melkesová 
Bc.Macháček 

14. 24979 k návrhu OCP na uzavření dohody o 
zaplacení úhrady za užívání nemovité věci 
se Státním pozemkovým úřadem za 
užívání pozemku parc.č. 1746/111 v k.ú. 
Ďáblice, na kterém se nachází usazovací 
nádrž Prosek I, kterou vlastní hl.m. Praha, 
a v návaznosti na tuto dohodu i uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za 
účelem  provozování předmětné 
usazovací nádrže hl.m. Prahou 
 
- předáno 10.1.18 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 27829 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 195/10, 219/9 a 218/8 v k. ú. Sobín a 
712/4 v k. ú. Zličín do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 11.1.18 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 
 

16. 27226 realizace projektu Re-Use centra na území 
hl.m. Prahy 
 
- předáno 8.12.17 
- přerušeno 12.12.17 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 
 

17. 28125 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na rok 2018 
 
- předáno 10.1.18 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

18. 28178 
 
   

k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky hlavního 
města Prahy, Praha 1, Školská 15 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 
Mgr. Novák 

19. 27592 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"OA ČSL DR.BENEŠE, P 2 - 
rekonstrukce fasády" 
 
- předáno 10.1.18 
  

radní  
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 

20. 27964 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium J. Heyrovského, P 5 - 
vybudování 4 šaten s příslušenstvím" v 
objektu Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 
2475 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 

21. 28252 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.45 Ing.Andrle 

22. 28250 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.50 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 28225 k vyhlášení 38. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 10.1.18 
 

radní 
Ropková 

10.55 Ing.Andrle 

24. 28095 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
prostor a movitých věcí sloužících k 
podnikání a o užívání telefonní linky v 
rámci výběrového řízení “Nájem bistra v 
budově Nové radnice“ 
 
- předáno 10.1.18 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00 Ing.Pekárková 

25. 28352 k návrhu programu jednání 33. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 25.1.2018 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

11.05  

26.  Podání  11.10  
27.  Operativní rozhodování Rady HMP    
28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27945 k návrhu na přidělení mimořádných 

finančních prostředků hl.m. Prahy v 
oblasti sportu na pořádání akce Nejlepší 
handicapovaný sportovec ČR a hlavního 
města Prahy roku 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 27910 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27038 k návrhu na schválení Dohody o 
narovnání mezi HMP a společností 
ALTERNA, s.r.o., v likvidaci 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 26630 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Nástavba stávajícího 
skladovacího objektu v areálu společnosti 
EKO - PROGRAM, Praha Běchovice", na 
pozemku parc.č. 1327/209, k.ú. 
Běchovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 27570 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby rodinného domu 
na pozemcích parc. č. 2386/1, 2403/1, 
2404/1, 2404/2 a 2405 vše v k.ú. 
Záběhlice, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

6. 27603 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro komunikaci Pobřežní III, 1. etapa, 
úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 
stavební záměr „Blok Sokolovská, 
Rohanské nábřeží“ na pozemcích parc. č. 
769/13, 843/5, 844/20, 844/21 a 854/65 
vše v k.ú. Karlín, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

7. 27656 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka za 
účelem realizace záměru "Cyklo Rokytka 
- vodní prostup, Praha 8, č.akce 2950110" 
na pozemcích parc. č. 2677/1, 2990, 2994, 
2996/4, 2996/5, 3992/1, 3992/2, 3994/3, 
4026/2 a 4026/4, k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

8. 27736 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Přestavba a přístavba 
hotelu Absolutum, ul. Jablonského, Praha 
7", na pozemcích parc. č. 348/6 a 338 v 
k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

9. 27847 k povolení výjimky ze stavebních uzávěr 
pro komunikaci Pobřežní III, 1. a 2. etapa, 
úseky Šaldova - Za Invalidovnou a Za 
Invalidovnou - Voctářova, pro stavbu 
„Rozšíření sítě společnosti Dial Telecom, 
a. s., Na Rohanském nábřeží“, na 
pozemcích parc. č. 767/4, 767/46, 767/47, 
767/203, 767/205, 774/1, 775/5, 801/1, 
806, 840, 844/1, 844/3, 844/23, 854/58, 
854/8 a 854/15 v k. ú. Karlín a parc. č. 
3959/1, 3948/1, 3948/9, 4014/30, 3949, 
3987/1, 4014/8 a 4014/27 v k. ú. Libeň 
Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

10. 27947 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro komunikaci Pobřežní III, 1. a 2. etapa, 
úseky Šaldova - Za Invalidovnou a Za 
Invalidovnou - Voctářova, za účelem 
realizace záměru "Připojení areálu 
Rustonka do optické sítě Vodafone, Praha 
8" na pozemcích parc. č. 691/1, 693/73, 
693/121, 693/183, 763/1, 763/84, 763/87, 
801/1, 844/23 v k.ú. Karlín 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 27356 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 17 (pozemky zeleně 
v k.ú. Řepy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 28069 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 930/35 v k.ú. Malešice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 27598 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2131/15, 2131/16, 2131/17 a 2131/18, 
vše v k.ú. Vysočany, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 28003 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpověď z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 27909 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasů s podnájmem předmětu 
nájmu 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 28191 
 
 

k oznámení záměru městské části Praha 
11 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 11, pozemků v k.ú. 
Chodov, předloženého podle ustanovení § 
18 odst. 1 písm. d) obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28320 
 
  

Převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z minulých let 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 27851 
 
 

k určení zástupců a náhradníků za 
zástupce hl. m. Prahy na valných 
hromadách akciových společností v 
majetkovém portfoliu hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 28257 k návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
poskytnutí daru č. 
DAH/66/03/001483/2016 uzavřené mezi 
hlavním městem Prahou a Českou 
republikou zastoupenou Krajským 
ředitelstvím Policie hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 27861 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

smlouvy o zajištění přeložky zařízení 
distribuční soustavy bez finančního plnění 
s obchodní firmou PREdistribuce, a.s. na 
pozemcích parc. č. 84/1, 155/1, 2815/1, 
vše v k. ú. Kyje, ve vlastnictví HMP a 
svěřené do správy MČ Praha 14, a to za 
účelem provedení přeložky v současné 
době uloženého optického kabelu a 
vedení elektřiny; termín dokončení prací 
do 30.11.2018. 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 28162 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

22. 28205 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

23. 28194 
 
  

k vyhlášení 39. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

24. 28192 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.12.2017 do 12.12.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28319 Informace - aktuální vyčíslení celkových rozpočtových nákladů na Doplňkový 
geologický průzkum metra I.D 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

28323 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 31.12.2017 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

28273 Informace týkající se výsledků průzkumu pracovního a školního klimatu ve veřejné 
zakázce "Bezpečná pražská škola" 
 

radní 
Ropková 

28274 Informace pro Radu hl. m. Prahy o trestních oznámení podaných hlavním městem 
Prahou (pozměněná lékařská zpráva a padělání kupních smluv) 
 

ředitelka 
MHMP 

27740 Informace - 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 říjen 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

 


	 P R O G R A M 

