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 P R O G R A M  
7. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 2. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 11. 2. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32259 k revokaci usnesení Rady HMP č.42 ze 

dne 21.1.2019 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 1483 ze dne 12.6.2018 k 
Programu "2 % na umění" - pořízení 
uměleckých děl do veřejného prostoru 
hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC a k 
návrhu na jmenování členů Komise Rady 
HMP pro umění ve veřejném prostoru 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.10 Mgr. Cipro 

3. 32047 k návrhu na udělení individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 10.15 Mgr. Cipro 

4. 32043 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 10.20 Mgr. Cipro 

5. 31148 ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6. 32238 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Ing. Andrle 

7. 32123 k návrhu záměru provedení prověřovacího 
cvičení "VODA 2019" 
 
- předáno 13.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.35 Mgr. Macháček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32066 k návrhu změn Integrované strategie pro 

integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové 
období 2014-2020 a zadání zpracování 
mid-term evaluace 
 
- předáno 12.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.40 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

9. 32302 k aktualizaci Strategie ITI PMO pro 
období 2021 - 2027 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.45 Ing. Dobrovský 

10. 32157 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 RNDr. Kyjovský 

11. 32003 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 691/36, 693/16, 703/12, 704/9, 705/1, 
706/1, 707/1, 707/2, 726/4, 726/5 a 845/4 
v k. ú. Zličín do vlastnictví hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 RNDr. Kyjovský 

12. 32178 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.00 RNDr. Kyjovský 

13. 31874 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 
služeb sledování intenzit cyklistické 
dopravy v hl. m. Praze 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.05 Ing. Šustr 

14. 32276 k převodu nevyčerpaných prostředků z 
roku 2018 do roku 2019 v kapitole 03 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.10 Ing. Šustr 

15. 32208 k návrhu na delimitaci investičních akcí v 
rámci kapitoly 03 - náklady na zkušební 
provoz MO v úseku Malovanka - 
Pelc/Tyrolka patří do pořizovací ceny 
příslušné stavby 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.15 Ing. Prajer 

16. 32284 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 
Memoranda o společné spolupráci při 
přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.20 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 32116 k návrhu záměny zdrojů v rámci 

schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.25  

18. 32337 k personálnímu obsazení Komise Rady 
HMP pro právní postavení HMP 
 
- předáno 14.2.2019 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.30  

19. 32309 k návrhu novely Jednacího řádu 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.35  

20. 32048 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- předáno 14.2.2019 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.40 JUDr. Novaková 

21. 31862 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů na stavby č. 43010 
VOŠ a SPŠ stavební Dušní - výstavba 
tělocvičny 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.45 Ing. Prajer 

22. 32124 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
komunikace a marketingu Magistrátu     
hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.50 Ing. Dederová 
Mgr. Alena 
Wagner,Ph.D. 

23.  Podání  11.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25. 32318 k návrhu programu jednání 4. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28.2.2019 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32093 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. 32112 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. 32137 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. 32142 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 32145 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 32154 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

7. 32155 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

8. 32156 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

9. 32305 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

10. 32146 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

11. 32158 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 32149 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

13. 32117 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy se společností Montage 
Prague Holding s.r.o., IČO 05092451, na 
dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

14. 32141 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2019 v kap. 0254 - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2018 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

15. 32081 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 514/1 a 515 v k.ú. Petrovice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

16. 32004 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
za účelem zajištění potřebných 
kapitálových výdajů odboru HOM 
MHMP pro začátek roku 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 31991 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy k 
zajištění potřebných kapitálových vydajů 
odboru HOM MHMP pro začátek roku 
2019 v kap. 08 a kap. 06 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 31788 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 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 8 
(pozemky v k.ú. Čimice) 
 

radní Chabr   

19. 31637 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 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 14 
(pozemky v k.ú. Černý Most) 
 

radní Chabr   

20. 30921 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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 31695 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 9 (pozemky v k.ú. Vysočany - 
Park Zahrádky) 
 

radní Chabr   

22. 31581 k návrhu úplatného převodu části 
pozemku parc. č. 583/87 v k.ú. Háje 
 

radní Chabr   

23. 31561 k návrhu úplatného převodu částí 
pozemků parc. č. 583/87, parc.č. 583/103 
a parc. č. 985/1 v k.ú. Háje 
 

radní Chabr   

24. 31959 k návrhu na úplatné převody částí 
pozemku parc.č. 564/6 v k.ú. Velká 
Chuchle, obec Praha 
 

radní Chabr   

25. 31477 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 96/50 o výměře 269 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Chabr   

26. 31591 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2044/14 a části pozemku parc.č. 
2045/4, odděleného geometrický 
oddělovacím plánem č. 2595-176/2018 ze 
dne 20.8.2018 a nově vzniklého pozemku 
parc.č. 2045/8 vše k.ú. Hlubočepy do 
vlastnictví hlavního města Prahy a k 
návrhu na zaplacení úhrady za faktické 
užívání 
 

radní Chabr   

27. 31584 k návrhu úplatného převodu části 
pozemku parc.č. 583/87 v k. ú. Háje 
 

radní Chabr   

28. 31553 k návrhu úplatného převodu části 
pozemku parc.č. 985/1 v k. ú. Háje 
 

radní Chabr   

29. 32068 k návrhu na schválení úplatného převodu 
části pozemku parc.č. 544 k.ú. Prosek 
 

radní Chabr   

30. 30850 k návrhu na schválení úplatného převodu 
pozemku parc. č.1842/68 o výměře 13 m2 
k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr   

31. 31922 k návrhu na bezúplatné nabytí kanalizační 
stoky v k.ú. Radlice z vlastnictví 
společnosti Abbey, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 31742 k návrhu na bezúplatné nabytí oprav 

chodníků, chodníku, zelených pásů, 
stromů a parkovacích zálivů v k.ú. Nusle, 
obec Praha z vlastnictví společnosti 
GEOSAN THÉTA a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

33. 31562 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Stodůlky a k.ú. Modřany, obec Praha 
z vlastnictví společnosti Skanska Reality 
a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

34. 31854 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Slivenec z 
vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

35. 31225 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 
správy majetku mezi hl. m. Prahou a 
Městskou částí Praha 20 
 

radní Chabr   

36. 32290 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
za účelem zajištění finančních prostředků 
odboru HOM MHMP na zaplacení části 
kupní ceny pozemku parc. č. 2336/248, 
k.ú. Chodov 
 

radní Chabr   

37. 31909 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

38. 32045 k návrhu na stanovení nájemného v 
nájemních příp. pachtovních smlouvách 
na pronájem či pacht nebytových prostor, 
budov a pozemků v působnosti HOM 
MHMP 
 

radní Chabr   

39. 31197 k návrhu na směnu části pozemku parc.č. 
107/3 v k.ú. Střešovice ve vlastnictví 
žadatele za část pozemku parc.č. 109/3 v 
k.ú. Střešovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

40. 31943 k žádosti městské části Praha 8 o souhlas 
s bezúplatným nabytím nemovitostí, a to 
pozemků a stavby bez čp/če v k.ú. 
Bohnice 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 8, 
předložené podle § 13 odst. 4 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 Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
41. 32209 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 

školských obvodech základních škol 
 

radní Kordová 
Marvanová 

  

42. 32211 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech mateřských škol 
 

radní Kordová 
Marvanová 

  

43. 31549 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby PB - Vyšší 
odborná škola a Střední škola 
managementu, s.r.o., se sídlem Praha 8, 
Nad Rokoskou 111/7, PSČ 182 00 v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

44. 32073 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou a k návrhu na přiznání 
odměny k ocenění pracovních zásluh při 
dovršení životního jubilea v roce 2019 
ředitelce příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou v působnosti 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral   

45. 32046 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 
 

radní Šimral   

46. 32056 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Gymnázium pro zrakově 
postižené a Střední odborná škola pro 
zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 
 

radní Šimral   

47. 32012 k realizaci pokračování projektu 
Systémová podpora výuky českého jazyka 
jako cizího jazyka ve 21 MČ hl.m. Prahy - 
síť škol 
 

radní Šimral   

48. 32118 k revokaci usnesení Rady HMP č.2931 ze 
dne 13.11.2018 k vydání stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, 
s.r.o., se sídlem Praha 9 - Hrdlořezy, 
Českobrodská 362/32a, PSČ 190 00 v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

49. 32082 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 04 - 
školství, mládež a sport a návrhu na 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 
6 na realizaci intenzivního kurzu výuky 
českého jazyka pro žáky základních škol s 
odlišným mateřským jazykem na území 
hl.m. Prahy 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
50. 31955 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola a 
Střední škola Karla Herforta, fakultní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, 
Josefská 4 
 

radní Šimral   

51. 32022 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace s příjemcem 
dotace Beachklub Ládví z.s. 
 

radní Šimral   

52. 32186 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace s příjemcem 
dotace TJ AVIA Čakovice, z.s. 
 

radní Šimral   

53. 32032 k návrhu na poskytnutí finanční podpory 
MGA GREIF s.r.o. v oblasti sportu na rok 
2019 
 

radní Šimral   

54. 32129 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na "Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol" 
 

radní Šimral   

55. 31301 k návrhu na vyslovení nesouhlasu s 
pronájmem jiného bytu dle "Pravidel 
pronájmu a prodlužování doby nájmu 
bytů a ubytovacích místností v objektech 
HMP nesvěřených MČ" 
 

radní Zábranský   

56. 31964 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

57. 32026 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

58. 31780 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

59. 32207 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32268 k Plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2018 do 31.12.2018 
 

 náměstek 
 primátora 
 Hlubuček 
 

32304 k informaci o připravovaném zahájení rekonstrukce komunikací Českobrodská a 
Štěrboholská spojka 
 

 náměstek 
 primátora 
 Scheinherr 
 

32260 Informace k záměru na zřízení zelených pásů v souvislosti s výstavbou stavby č. 
43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12 

 náměstek 
 primátora 
 Scheinherr 
 

32273 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 4.Q. 
2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

 radní Třeštíková 

32253 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním 
městem Prahou (ve věci padělání veřejné listiny) 
 

pověřená řízením 
MHMP 
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