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 P R O G R A M  
6. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 2. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 3. 2. 2020  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35676 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků na spolufinancování projektů 
Smart Prague městských částí 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 
M. Fišer, MBA, 
předs. předst. 
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 35528 
 
 

k aktualizaci řešení zeleně v rámci stavby 
„Revitalizace spodní části Václavského 
náměstí v úseku Na Příkopě Vodičkova 
Praha 1, Nové Město, Václavské nám." 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.15 Ing. Rak  

4. 35667 
 
 
 

k návrhu dalšího postupu ve věci 
revitalizace horní části Václavského 
náměstí v souvislosti s umístěním 
tramvajové trati 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 Ing. Šíma 
Ing. Witowski, 
gen.řed. DP 
HMP, a.s. 
Ing. Válek, MBA, 
předs.předst. 
PVS, a.s. 
H. Kletečková, 
PVS, a.s. 
 

5. 35778 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku v 
k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy 
(pro výstavbu trasy I. D metra) a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.25 Ing. Rak 

6. 34242 k návrhu dalšího postupu zajištění 
městského mobiliáře na území hl. m. 
Prahy 
 
- stažen 13.1.20 
- přerušen 3.2.20 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Rak 

7. 35751 
 
 

k návrhu na nevyužití zákonného 
překupního práva ke spoluvlastnickým 
podílům na pozemku v k. ú. Libuš, obec 
Praha 
 
 
 

radní Chabr 10.35 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 35702 

 
 

k návrhu na využití předkupního práva ke 
stavbě č. p. 1987 na pozemku ve 
vlastnictví hlavního  města Prahy v k. ú. 
Stodůlky, obec Praha 
 
 
 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak 

9. 35015 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
42979 Terezín - rek. objektu Pražská; 
zhotovitel stavby II." 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.45 Ing. Prajer 

10. 35376 k projektu "Systémová podpora sociální 
práce zaměřená na vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách v hlavním městě Praze" a úpravě 
rozpočtu v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.50 PhDr. Klinecký 

11. 35514 k volbě přísedících Městského soudu 
v Praze 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

10.55 JUDr. Novaková 

12. 35787 
 
 
 

k dalším krokům v řešení krátkodobých 
ubytovacích služeb 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.00 JUDr. Thuriová 

13. 35462 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1905 ze 
dne 7.8.2018 k záměru odboru SML na 
realizaci veřejné zakázky "SŠUaŘ, P5 - 
rek. části objektu Miramare" a ke 
jmenování hodnotící komise v zadávacím 
řízení pro veřejnou zakázku "SŠUaŘ, P5 - 
rek. části objektu Miramare“ a k záměru 
odboru SML MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu 
Miramare" v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "SŠUaŘ, P5 - rek. části 
objektu Miramare“. 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14. 33422 k návrhu uzavření Smlouvy o právu 
provedení stavby ke stavbě č. 41505 ZŠ 
Dolní Počernice a o smlouvě budoucí 
kupní 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.10 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 35294 

 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení vybraného dodavatele a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 
Dušní, P1 – výstavba tělocvičny; 
zhotovitel“ 
 
- stažen 13.1.20 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.15 Ing. Prajer 

16. 35524 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č.61 ze dne 19.1.2016 k návrhu prodeje 
bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, 
bytových domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy - Podnádražní, č. p. 
367  
 
- přerušen 3.2.20 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.20 Ing. Tunkl 

17. 35777 
 
 

k návrhu na uzavření smluv o dalším 
členském vkladu s bytovým družstvem 
Bytové družstvo Vlčkova 1068,1069 a 
bytovým družstvem Bytové družstvo 
Výhled Černý Most 
 

radní Zábranský 11.25 Ing. Tunkl 

18.  Podání  11.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20. 35788 k revokaci usnesení Rady HMP č. 226 ze 

dne 3. 2. 2020 k návrhu programu jednání 
14. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 13. 2. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35669 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 10 a příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, na akci "Využití a rozvoj území 
ostrova Štvanice v Praze" 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

  

2. 35561 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2020 a návrh na 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2019 do roku 2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 35663 
 
 

k návrhu OCP na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy na rok 
2020 v kap. 0254 - převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 35589 
 
 

k návrhu OCP na udělení souhlasu 
zřizovatele s přijetím dědictví do 
vlastnictví p.o. Zoologická zahrada hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 35632 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kap 02 - Městská 
infrastruktura - převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2019 do 
roku 2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 35576 k návrhu na schválení plánů realizací 
investičních akcí a správy komunikací 
zajišťovaných Technickou správou 
komunikací a.s. v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

7. 35647 k návrhu záměny zdrojů v rámci 
schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 35596 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v oblasti 
kapitálových výdajů z roku 2019 do roku 
2020 pro odbor EVM MHMP na výkup 
pozemků 
 

radní Chabr   

9. 35567 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2020 (převod 
nevyčerpaných finančních prostředků z 
minulých let) 
 

radní Chabr   

10. 35627 k návrhu na nevyužití zákonného 
překupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k. ú. Sedlec, obec Praha 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 35246 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č. 963/10  ost. plocha, ost. 
komunikace a parc.č. 1021/7  ost. plocha, 
ost. komunikace v k.ú. Kobylisy z 
vlastnictví ČR -  příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro BENZINA, státní 
podnik „v likvidaci“, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

12. 34815 k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření 
vjezdu v k. ú. Radlice z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

13. 35542 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 142/5 o výměře 115 m2 v k.ú. 
Veleslavín, obec Praha, z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 
00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

14. 35400 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1217/15, 519/143 a 549/2 k.ú. 
Háje do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

15. 33588 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2860/84 a parc. č. 2860/85 v k.ú. Nusle, 
obec Praha do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

16. 35487 k  návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1685/4 v k.ú. Řeporyje ze 
spoluvlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

17. 35474 k návrhu úplatného převodu pozemků 
parc.č. 2491/1 a parc.č. 2491/5 o celkové 
výměře 746 m2 vše v k.ú. Braník 
 

radní Chabr   

18. 35628 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy a k návrhu na převod 
nevyčerpaných finančních prostředků z 
roku 2019 do roku 2020 
 

radní Johnová   

19. 35684 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 
- Zdravotnictví a sociální oblast pro rok 
2020 a převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2019 do roku 2020 
 

radní Johnová   

20. 35688 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 5, odboru 
81 - ZDR MHMP - převod 
nevyčerpaných finančních prostředků z 
roku 2019 do roku 2020 a úpravu 
celkových nákladů investiční akce č. 
0043376 "Protialkoholní ZS-celková 
rekonstrukce" 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 35619 k návrhu na úpravu rozpočtu kap 0881 a 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Správa pražských hřbitovů, limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v roce 2020 
 

radní Johnová   

22. 35621 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v roce 
2020 u škol a školských zařízení, 
zřizovaných hlavním městem Prahou, v 
kap. 0416 
 

radní Šimral   

23. 35550 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
 

radní Šimral   

24. 35660 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu stavební a Střední 
průmyslovou školu stavební, Praha 1, 
Dušní 17 
 

radní Šimral   

25. 35700 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům a bytu v Domě s 
chráněnými byty 
 

radní Zábranský   

26. 35721 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

27. 34356 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

28. 35713 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro nefunkčnost 
a následnou výměnu výtahů 
 

radní Zábranský   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35734 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 
4.Q. 2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

35260 Informace k investiční arbitráži mezi společností Alcor Holdings Ltd., se sídlem 
Dubai, P.O. Box 186549 a Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem financí 
(PCA Case No. 2018-45). 
 

radní Chabr 

35737 zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. 
ke dni 31.12.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

35733 zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své činnosti k 
31.12.2019 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

35735 zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 4.Q. 2019 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Třeštíková 

 
 


	 P R O G R A M 

