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 P R O G R A M  
 38. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 11. 2017  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 31. 10. 2017  

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  

2. 27039 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Zajištění služeb 

agentury práce pro projekt Pražský 

voucher na inovační projekty a projekt 

Specializované vouchery" a ke jmenování 

komise 

 

- předáno 1.11.17 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.10 Ing.Dobrovský 

3. 27040 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Zajištění 

marketingových služeb pro projekt 

Pražský voucher na inovační projekty a 

projekt Specializované vouchery" a ke 

jmenování komise 

 

- předáno 1.11.17 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.15 Ing.Dobrovský 

4. 25118 k záměru odboru informatiky MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Poskytování 

služeb podpory Informačního systému 

městské policie - podpora organizace a 

výkonu služby na dobu 4 let" a ke 

jmenování komise 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.20 Ing.Fialka,MBA 

 

5. 27103 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Zajištění služeb databázového prostředí 

Oracle“ 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.25 Ing.Fialka,MBA 

 

6. 27395 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Dodávka HW pro potřeby ISMP - POVS 

(Informační systém Městské policie - 

podpora organizace výkonu služby) a 

rozšíření diskového pole MHMP“ 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 27436 ke zrušení a znovuzahájení zadávacího 

řízení veřejné zakázky s názvem 7. dílčí 

zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění 

elektronických komunikací v oblasti 

datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 

DOH/40/05/003239/2016 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.35 Ing.Fialka,MBA 

 

8. 27142 k návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

zajištění stabilního financování regionální 

železniční osobní dopravy 

 

- předáno 1.11.17 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.40 Ing.Kaas 

 

9. 26768 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 2370/75, parc.č. 2370/76, parc.č. 

2477/3 v k.ú. Kunratice a parc.č. 844/12 v 

k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města 

Prahy (pro výstavbu trasy metra I.D) 

 

- předáno 1.11.17 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.45 J.Rak,BBA 

 

10. 27148 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy - převod 

nevyčerpaných kapitálových prostředků z 

kapitoly 0422 odboru OSI MHMP do 

kapitoly 0464 na akci (Rezerva na 

havarijní stavy sportovišť, škol) odboru 

SVC MHMP 

 

- předáno 1.11.17 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

9.50 Mgr.Fáberová 

11. 26457 Mapa infastrukturních deficitů hl. m. 

Prahy 

 

- předáno 1.11.17 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

9.55 Mgr.Boháč, 

ředitel IPR HMP 
 

12. 27429 

 

  VH 

k určení auditora společnosti Pražská 

plynárenská Holding a.s. pro rok 2017 

 

- předáno 1.11.17 

 

radní Grabein 

Procházka 

10.00  

13. 27134 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

neinvestiční dotace organizaci Česká 

asociace streetwork, z.s. 

 

- předáno 1.11.17 

 

radní Hadrava 10.05 PhDr.Klinecký 

14. 27331 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace na pořízení mobilního asistenčního 

centra Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže Praha 1 

 

- předáno 1.11.17 
 

radní Hadrava 10.10 Mgr.Barták 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 27270 k návrhu na zajištění spolufinancování 

projektu INTEGRA 

 

- předáno 1.11.17 

 

radní Wolf 10.15 Mgr.Hajná 

16. 27333 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Podpora řídicímu orgánu při kontrole 

způsobilých výdajů v oblasti staveb a 

stavebních úprav - 2“ 

 

- předáno 1.11.17 

 

radní 

Ropková 

10.20 Ing.Andrle 

17. 27259 k návrhu na udělení grantů hlavního 

města Prahy v působnosti odboru 

zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 

podpory registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2017 - II. - dofinancování 

 

- předáno 1.11.17 

 

radní Hodek 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 27500 k přípravě 17. Reprezentačního plesu 

hl.m. Prahy a Obecního domu 

 

- předáno 1.11.17 

 

ředitelka 

MHMP 

10.30 Ing.at Ing.Berková 

19. 27398 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

4.10.2017 do 10.10.2017 

 

Ing.Ondráčková 10.35  

20.  Podání  10.40  

21.  Operativní rozhodování Rady HMP    

22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 27636 k revokaci usnesení Rady HMP č.111 ze 

dne 27.1.2015 k návrhu zástupců HMP do 

odborných poradních orgánů Rady 

Asociace krajů ČR a orgánů Svazu měst a 

obcí ČR, ve znění usnesení Rady HMP č. 

1078 ze dne 10.5.2016, usnesení Rady 

HMP č. 1819 ze dne 19.7.2016, usnesení 

Rady HMP č. 3207 ze dne 20.12.2016 a 

usnesení Rady HMP č. 363 ze dne 

21.2.2017 
 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

  

2. 27390 ke jmenování hodnoticí komise v 

zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 

"Rámcová rozvojová dohoda 

PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu“ 
 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

  

3. 27114 k návrhu na stanovení výše platu 

zaměstnanci pověřenému řízením 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru SVC 

MHMP 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

  

4. 26090 k vyúčtování provozu zóny placeného 

stání v MČ Praha 13 v roce 2016 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 
 

  

5. 26091 k vyúčtování provozu zóny placeného 

stání v MČ Praha 16 v roce 2016 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 
 

  

6. 27432 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000315/2016 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci poskytnuté 

MČ Praha - Štěrboholy z rozpočtu 

hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

7. 27524 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k žádosti o dotaci z Ministerstva 

kultury z programu Kulturní aktivity - 

Podpora regionálních kulturních tradic - 

Připomínka a oslava významných výročí 

roku 2018 spjatých s naší státností 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

8. 27532 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční a investiční dotace městské 

části Praha - Újezd na vrub kapitoly 1016 

- rezerva na spolufinancování projektů 

EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

9. 27552 k návrhu na změnu charakteru části 

účelové investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hl. 

m. Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10. 27265 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy  v roce 2017 a poskytnutí 

účelových dotací MČ Praha - Běchovice, 

MČ Praha - Koloděje a MČ Praha - Zličín 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

11. 27359 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva financí na projekt 

financovaný v rámci finančních 

mechanismů EHP/Norska 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

12. 27387 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva financí na krytí nákladů za 

činnosti v oblasti zabránění vzniku, 

rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

13. 27447 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 

transfery z Úřadu práce České republiky 

na výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 

vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu 

práce České republiky 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

14. 27490 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí k 

zajištění výplaty státního příspěvku pro 

zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

15. 27497 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 

  

16. 27550 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 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace MČ Praha 8 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 27555 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 určených pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací městským částem hl.m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

18. 27185 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

 

  

19. 27210 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

 

  

20. 27273 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

 

  

21. 26756 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 - Štěrboholy 

(pozemky v k.ú. Štěrboholy) 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

22. 26857 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 - Kolovraty 

(pozemky v k.ú. Kolovraty) 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

23. 27454 k žádosti městské části Praha 14 o souhlas 

s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 

Kyje z vlastnictví ČR, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

do vlastnictví hlavního města Prahy, 

svěřené správy městské části Praha 14, 

předložené podle § 13 odst. 4. obecně 

závazné vyhlášky č. 55/20000 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 

  

24. 27036 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 2671/1 v k.ú. Břevnov do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Grabein 

Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25. 27233 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 

ú. Strašnice z vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem pro 

Správu železniční dopravní cesty, státní 

organizace do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

26. 27360 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 819/5, k.ú. Dolní Počernice do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

27. 24445 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického 

práva k pozemkům parc.č. 3126/6, parc.č. 

3152/4 a k části pozemku parc.č. 201/2 v 

k.ú. Chodov 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

28. 24982 

• 
k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3456/1  (164 m2) v k.ú. Smíchov 

 

- odloženo na OP 11.5.17 

- • upravený tisk dle připomínek 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

29. 27237 k návrhu Dodatku č. 27 k nájemní 

smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002 

uzavřené dne 2.9.2002 s Kolektory Praha, 

a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 3, č.p. 

341, PSČ 190 00, IČO: 26714124, který 

je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

 

radní Grabein 

Procházka 

  

30. 26242 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Lacko   

31. 26833 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

právnickým osobám 

 

radní Lacko   

32. 27410 k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 

 

radní Lacko   

33. 27253 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální neinvestiční dotace z kap. 

0544 v roce 2017 

 

radní Lacko   

34. 27267 k rozpočtovému opatření MČ Praha 10 na 

rok 2017 - motivační odměny 

zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do 

orgánů Městské policie hl. m. Prahy, OŘ 

Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a 

stabilizaci personální situace 

 

radní Hadrava   

35. 27346 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků 

na platy Městské policie hl. m. Prahy pro 

rok 2017 

 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

36. 27405 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů v kap. 07 a 09 v roce 

2017 

 

radní Hadrava   

37. 27396 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 

- Městská infrastruktura na rok 2017 a 

poskytnutí účelové investiční dotace 

městské části Praha - Zličín 

 

radní 

Plamínková 

  

38. 27335 k návrhu OCP na vypovězení nájemní 

smlouvy č. NAP/85/04/002210/2014 

uzavřenou s Českým  kynologickým 

svazem, ZKO Újezd nad Lesy, na část 

pozemku, který je v majetku hl.m. Prahy, 

svěřeného do správy OCP MHMP, parc. 

č. 540 v k.ú. Újezd nad Lesy 

 

radní 

Plamínková 

  

39. 27409 k návrhu OCP na vypovězení nájemní 

smlouvy č. NAP/85/04/002038/2014 

uzavřené s paní Gabrielou Kontra, na část 

pozemku parc.č. 928/1 v k.ú. Malá Strana, 

který je ve vlastnictví HMP, svěřený do 

správy OCP MHMP 

 

radní 

Plamínková 

  

40. 27377 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 

činnosti příspěvkové organizace Městská 

knihovna v Praze, IČO: 00064467 

 

radní Wolf   

41. 27457 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP včetně zvýšení celkových 

nákladů inv. akce v roce 2017 

 

radní Wolf   

42. 27231 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové individuální 

neinvestiční dotace Domu národnostních 

menšin o.p.s. 

 

radní Wolf   

43. 27514 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 

přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí České dědictví UNESCO za 

rok 2016 

 

radní Wolf   

44. 27371 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní  

Ropková 

  

45. 27403 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní  

Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

46. 27487 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 

odměn u příspěvkových organizací 

zřizovaných hlavním městem Prahou v 

roce 2017, k návrhu na odpis nedobytné 

pohledávky u příspěvkové organizace v 

působnosti odboru školství a mládeže 

MHMP a k návrhu na úpravu limitu 

prostředků na platy a limitu počtu 

zaměstnanců v kap. 0416 

 

radní  

Ropková 

  

47. 27162 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola automobilní a 

informatiky, se sídlem Weilova 4, 102 00 

Praha 10, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní  

Ropková 

  

48. 27449 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Soukromá 

vyšší odborná škola zdravotnická pro 

dentální hygienistky, s.r.o., se sídlem 

Praha 2, Sekaninova 397/12 

 

radní  

Ropková 

  

49. 27478 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

odborná škola multimediální a propagační 

tvorby, s.r.o., se sídlem Praha 4, 

Novomeského 2139/1, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní  

Ropková 

  

50. 27526 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola 

ekonomických studií, Střední průmyslová 

škola potravinářských technologií a 

Střední odborná škola přírodovědná a 

veterinární, Praha 2, Podskalská 10, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní  

Ropková 

  

51. 27413 k návrhu na povolení výjimky ze 

stanoveného počtu žáků ve třídě 1. 

ročníku ve středních školách zřizovaných 

hl.m. Prahou 

 

radní  

Ropková 

  

52. 27379 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

školu - Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

 

radní  

Ropková 

  

53. 27462 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 

peněžních fondů příspěvkových 

organizací v působnosti odboru ZSP 

MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v 

roce 2017 

 

radní Hodek   
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54. 27249 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální neinvestiční dotace z kap. 

0546 v roce 2017 

 

radní Hodek   

55. 27471 k návrhu na rozpracování usnesení 30. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

2.11.2017 

 

ředitelka 

MHMP 

  

56. 27516 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

11.10.2017 do 17.10.2017 

 

Ing.Ondráčková   

 


