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 P R O G R A M  
13. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 4. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 25. 3. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32540 k výsledkům a dalšímu postupu 

urbanisticko-architektonické soutěže o 
návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí 
 
- předáno 26.3.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.10 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

3. 32168 k návrhu na zajištění právní a odborné 
analýzy spojené se záměrem sjednocení 
stavebních úřadů na území hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 26.3.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.15 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

4. 31844 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka nástroje pro řízení a kvalifikaci 
nestrukturovaných elektronických 
informací Městské policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 26.3.2019 
- výměna DZ 28.3.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 Ing. Šuster,  
ředitel MP HMP 

5. 32636 
 
  

Výtvarné řešení stavby Metra I.D 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.25 Ing. Witowski, 
gen. řed. DPP, a.s. 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

6. 31404 k přípravě Akčního plánu snižování hluku 
aglomerace Praha 2019 
 
- předáno 26.3.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.30 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

7. 32646 
 
 

VH 

ke změně člena dozorčí rady a schválení 
smlouvy o výkonu funkce společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy,a s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35  

8. 32698 
 
 

VH 

k volbě člena dozorčí rady a schválení 
smlouvy o výkonu funkce společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy,a s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 31954 ke změně zvýhodnění parkování vozidel s 

elektrickým a hybridním pohonem v 
zónách placeného stání na území hl. m. 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Ing. Šustr 

10. 32629 k průběžné zprávě o stavu plnění  
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě v hlavním městě Praze 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50  Ing. Šustr 

11. 31989 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 v k.ú. Řepy) 
 
- předáno 28.3.2019 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Kubelka, 
Ph.D. 

12. 32642 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov Svojšice 
 
 
 

radní Johnová 11.00 Mgr. Němcová 
Mgr. Rumlová 

13. 31981 k návrhu na vyhlášení dotačního 
programu hlavního města Prahy pro 
vybrané druhy sociálních služeb v rámci 
projektu „Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy na roky 
2019 - 2021“ 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.05  PhDr. Klinecký 

14. 32439 k návrhu na financování projektů v rámci 
Programů primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.10  PhDr. Klinecký 

15. 32419 
 
 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice - 
projektová činnost etapy 0001 a 0002 
JŘBU“ 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.15 Ing. Prajer 

16. 32694 informace o průběhu trestního řízení ve 
věci pádu Trojské lávky a stanovení 
dalšího postupu 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.20  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 32608 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"ZUŠ Bajkalská, P 10 - přístavba 
pavilonu B" v objektu Základní umělecké 
školy, Praha 10, Bajkalská 11 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25  Mgr. Němcová 

18. 32557 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"ZŠ Tolerance, P 9 - rekonstrukce 
kuchyně a sociálních zařízení" v objektu 
Základní škola Tolerance, Praha 9, 
Mochovská 570 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.30  Mgr. Němcová 

19. 32392 k návrhu na zapojení do Do práce na kole 
2019 a zlepšení podmínek pro aktivní 
dopravu zaměstnanců MHMP 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.35 Ing. Šustr 

20. 32660 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na 
období 9. 4. 2019 -1. 7. 2019 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.40 Mgr. Wagner 

21.  Podání  11.45  
22.  Operativní rozhodování Rady HMP    
23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32755 

 
 

k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro ICT 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32611 Zkvalitnění systémů a procesů povolování 
nové bytové výstavby v Praze: dostupnost 
bydlení - výzkumný projekt TAČR 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

3. 31908 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

4. 32258 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 
03 k zajištění aktivit projektu Čistá 
mobilita pro Prahu 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

5. 32412 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2019 v kap. 03 - Doprava 
pro odbory INV MHMP a RFD MHMP k 
zajištění provozní dokumentace 
technologických zařízení tunelového 
komplexu Blanka 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

6. 32272 
 
 
 
 

 

k návrhu na jmenování komise pro 
otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku s názvem: „Výběr 
dopravců pro uzavření smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících v rámci 
PID“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

7. 32478 k žádostem MČ Praha - Benice a MČ 
Praha 5 o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2018 z 
podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 32563 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP a k 
návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 32626 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Suchdol k podání žádosti na Ministerstvo 
pro místní rozvoj o poskytnutí dotace z 
programu národní spolupráce Interreg 
CENTRAL EUROPE 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 32468 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o poskytnutí 
neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra 
na podporu integrace cizinců ze třetích 
zemí na lokální úrovni 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 31243 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 11 (pozemky zeleně v k.ú. 
Háje, Chodov a pozemky a komunikační 
stavby v k.ú. Chodov) 
 

radní Chabr   

12. 31597 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 - 
Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje a 
Zadní Kopanina) 
 

radní Chabr   

13. 31258 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 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
 

radní Chabr   

14. 31155 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 4 (pozemky v k.ú. Krč, Michle 
a Nusle) 
 

radní Chabr   

15. 32363 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 641/24 v k.ú. Satalice z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 32501 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného 

signalizačního zařízení 0.643 Práčská - 
Hledíková v k.ú. Hostivař a v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

17. 32572 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1606/3 o výměře 655 m2 a parc.č. 
1617/13 o výměře 1242 m2 v k.ú. 
Hlubočepy, 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   

18. 32450 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 
let parcelní číslo 448/1 v k.ú. Lysolaje, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

19. 32607 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1292/51 o výměře 74 m2 a parc.č. 
4454/4 o výměře 2867 m2 v k.ú. 
Strašnice, 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   

20. 32589 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 778/37 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Letňany, 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   

21. 32332 k návrhu na úpravu rozpočtu u 
příspěvkové organizace Městská 
poliklinika Praha v působnosti odboru 
ZSP MHMP v roce 2019 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 32531 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2019 
 

radní Johnová   

23. 32470 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 do 
roku 2019 
 

radní Šimral   

24. 32400 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 
2019, související s projektem "Sportuj po 
škole za školou!", v působnosti odboru 
SML MHMP 
 

radní Šimral   

25. 32662 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách" 
 

radní Šimral   

26. 32373 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport v roce 2019 
(výročí škol) 
 

radní Šimral   

27. 32482 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 

radní Šimral   

28. 32292 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
právnické osoby 1. IT Gymnázium, s.r.o., 
se sídlem Sousedská 974/3, Ďáblice, 182 
00 Praha 8, do rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní Šimral   

29. 32639 k udělení doložky osvědčující souhlas  
zřizovatele školy k uzavření smlouvy o 
partnerství v souladu s ustanovením § 32a 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
 

radní Šimral   

30. 32597 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu grafickou a Střední 
průmyslovou školu grafickou, Praha 1, 
Hellichova 22 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 32467 

 
 
 

k zabezpečení financování projektu 
"Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO 
II." financovaného z operačního programu 
Technická pomoc na rok 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

32. 32633 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.3.2019 do 12.3.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32223 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných ve čtvrtém čtvrtletí 2018 
 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

