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 P R O G R A M  
 34. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 10. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 3. 10. 2017 
                           - zápis z 8. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 5. 10. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26960 k předložení objednávky služeb a 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
dle příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities - projekt 
„Energetické úspory s využitím EPC“ 
+ CD 
 
- předáno 3.10.17 
- staženo 3.10.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

3. 27128 k zadání zpracování studie dopravního 
řešení v oblasti Pohořelec na území MČ 
Praha 1 a MČ Praha 6 
 
- předáno 4.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
 

4. 27123 k návrhu Memoranda ve věci spolupráce 
při zásobování Pražské metropolitní 
oblasti vodou a zlepšování kvality 
povrchových vod 
 
- předáno 27.9.17 
- přerušeno 3.10.17 
 

radní 
Plamínková 

9.20 RNDr.Kyjovský 
 

5. 26886 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č.521/1, 521/4,521/6, 524/13 a 866  v k. ú. 
Zličín do vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 4.10.17 
 

radní 
Plamínková 

9.25 RNDr.Kyjovský 
 

6. 25518 k návrhu na darování služebního plavidla 
ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno elektronicky 4.10.17 
 

ředitelka 
MHMP 

9.30 Ing.Pekárková 

7.  Podání  9.35  
8.  Operativní rozhodování Rady HMP    
9.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27088 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k 

nájemní smlouvě se společností 
STRABAG a.s. na pronájem části 
komunikace Na Perštýně za účelem 
umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 26845 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 26880 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 27084 k návrhu na schválení úkonů spojených s 
blížícím se koncem 6ti letého období 
výkonu práce na pracovním místě 
ředitelky/ředitele u deseti domů dětí a 
mládeže - příspěvkových organizací hl. 
m. Prahy, v působnosti odboru sportu a 
volného času MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  
 

5. 27130 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 3124/68 v k.ú. Braník z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 
69797111, do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

6. 27181 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1068/20 v k.ú. Hloubětín z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 
697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

7. 26973 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc.č. 653/2 v k.ú. Malešice 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

8. 27183 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

9. 27113 k návrhu na uzavření dohody o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaných s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
převyšující 18 měsíců s nájemcem bytu ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

10. 27166 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 26696 k revokaci usnesení Rady HMP č.780 ze 

dne 4.4.2017 k návrhu OCP MHMP na 
uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. 
Patrikem Klossem na dobu neurčitou na 
část pozemku ve vlastnictví HMP 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

12. 27087 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Smlouvy o provedení stavby za účelem 
umožnění revitalizace koryta vodního 
toku Rokytka v Hloubětíně 
 

radní 
Plamínková 

  

13. 27137 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 1. 
ročníku ve střední škole zřizované hl. m. 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

14. 27230 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 10, Vachkova 941, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

15. 27170 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 
Praha 1, Školská 15 
 

radní 
Ropková 

  

16. 26864 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, 
Praha 6, Nad Alejí 28/1879 
 

radní 
Ropková 

  

17. 26867 k návrhu na změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy  Dětské centrum Paprsek a Domov 
pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická 
 

radní Hodek   

18. 27256 k výpůjčce osobního automobilu značky 
VW e-Golf od společnosti Porsche Česká 
republika s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 


	 P R O G R A M 

