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 P R O G R A M  
 12. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 3. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 20. 3. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28593 k návrhu daru pro první občánky hlavního 

města Prahy roku 2018 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Bučková 

3. 28720 k revokaci usnesení Rady HMP č.3191 ze 
dne 19.12.2017 k návrhu vyhlášení výzev 
č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí 
voucheru v rámci projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Dobrovský 

4. 28725 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rámcová dohoda na dodávky kamer a 
výstavbu kamerových stanovišť 
Městského kamerového systému hlavního 
města Prahy". 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 28913 k prodloužení zkušebního provozu 
opatření Pokuta za půlku do konce roku 
2018 
 
- předáno 21.3.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

6. 28671 k zavedení zkušebního provozu 
midibusové linky 216 do oblasti Baba 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

7. 28260 k návrhu na zrušení Komise Rady HMP 
pro Prahu bezbariérovou a otevřenou a 
zřízení Komise Rady HMP pro pěší 
dopravu a odstraňování bariér ve 
veřejném prostoru 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25879

A 
k záměru odboru OSI na realizaci veřejné 
zakázky "Stavba č. 0079 MO Špejchar – 
Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový 
objekt Nad Královskou oborou - 
umělecko-architektonické řešení" a ke 
jmenování komise 
 
- předáno 23.3.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Prajer 

9. 28922 
 
  VH 

k určení auditora společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za 
rok 2017 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45  

10. 28046 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 
 
- předáno 21.2.18 
- odloženo 27.2.18 
- staženo 6.3.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.50 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice, 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Chabry 
 

11. 28549 
 
  VH 

k Podnikatelskému záměru společnosti 
Pražská plynárenská Holding a.s. na roky 
2018 - 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55  

12. 28883 
 
   

k návrhu hl. m. Prahy na volbu člena 
představenstva společnosti Pražská 
energetika, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00  

13. 28329 k návrhu na uzavření smlouvy o právu 
provést stavební úpravu a dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě na pronájem budovy 
č.p. 384, Na můstku 3, Praha 1, která je 
součástí pozemku parc. č. 498 a pozemku 
parc. č. 498 vše k.ú. Staré Město 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Rak,BBA 
 

14. 28797 k realizaci Boulderové lezecké stěny v 
areálu Výstaviště Praha 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 28601

F 
k návrhu na financování projektů v rámci 
Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast primární prevence ve 
školách a školských zařízeních pro rok 
2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 
 
 

16. 28710 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - 
záležitosti bezpečnosti a veřejného 
pořádku v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 10.20 PhDr.Klinecký 
 
 

17. 28697
A 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky nízké taktické obuvi pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy 
90817"  
 
- předáno 21.3.18 
 

radní Hadrava 10.25 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

18. 28633 k zahájení projektové přípravy staveb 
"Kolektor Václavské náměstí Horní část" 
a "Propojení kolektorů Hlávkův Most a 
Centrum I." 
 
- předáno 21.3.18 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Švec, předs. 
představenstva 
Kolektory 
Praha, a.s. 

19. 28738 k vytvoření nové investiční akce pod 
názvem "0000 TV Rekonstrukce stoky D" 
 
- předáno 21.3.18 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vlk 

20. 28690 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce pro stavbu č. 4679 Maniny 
PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001 
poldr s oddychovou zónou 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vlk 

21. 28894 k průběhu příprav nařízení, kterým se 
vydává regulační řád pro území hlavního 
města Prahy, a k zadání Studie 
proveditelnosti dopravních opatření 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.45 RNDr.Kyjovský 

22. 28651 k návrhu členů správní a dozorčí rady 
Musea Kampa - Nadace Jana a Medy 
Mládkových za hlavní město Prahu 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 28755 k návrhu na udělení individuální 

neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.55 Mgr.Cipro 

24. 28836 k návrhu na schválení Memoranda o 
porozumění mezi Ministerstvem zahraničí 
Spojených států amerických a hlavním 
městem Praha 
 
 
 

radní Wolf 11.00 Mgr.Hajná 

25. 28873 ke schválení revize č. 2 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR pro 
programové období 2014-2020 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.05 Ing.Andrle 

26. 28975 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Domov pro 
seniory Pyšely 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 11.10 PhDr.Klinecký 
 
 

27. 29024 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 10. 4. - 2. 7. 2018 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.et Ing. Berková 
 
 

28.  Podání  11.20  
29.  Operativní rozhodování Rady HMP    
30.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28875 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy a úpravu 
celkových nákladů investičních akcí v 
roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 29021 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Výkonné 
agentury pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast z programu 
Erasmus+ 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 29015 k žádostem MČ Praha - Benice, MČ 
Praha - Křeslice a MČ Praha 5 o změnu 
účelu finančních prostředků obdržených v 
roce 2017 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 28868 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

5. 28921 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Národního programu Životní prostředí - 
NIV určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 28987 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na 
zajištění bydlení azylantů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29011 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy na 
úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
návrhu na vrácení nákladů za sociální 
pohřeb Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 29027 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva životního prostředí 
v souvislosti s financováním z 
Operačního programu životní prostředí 
2014-2020 určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Benice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 29033 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

10. 29037 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 28397 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Připojení objektů 
Výstaviště Praha na síť TMCZ", na 
pozemcích parc. č. 1832/1, 1834, 1842, 
1843/1, 1850/1, 1850/4, 1850/5, 1850/12, 
1850/19, 1850/24 v k.ú. Bubeneč a parc. 
č. 2271 v k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

12. 28658 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "SO 125 - rekonstrukce a 
rozšíření cyklostezky A1 - revitalizace 
areálu Bubenečských papíren", na 
pozemcích parc. č. 1738/1, 1738/2, 
1739/1, 1739/3, 1741/1, 1741/3 a 1756, 
vše v k.ú. Bubeneč, Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 28396 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas 

s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Radotín 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 16, 
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 Grabein 
Procházka 

  

14. 28822 žádosti městské části Praha 12 o souhlas s 
bezúplatným nabytím nemovitostí v 
k.ú.Točná z vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu - 
Ministerstvo obrany, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha 12, 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 Grabein 
Procházka 

  

15. 28831 k žádosti městské části Praha - Nebušice o 
souhlas s úplatným nabytím pozemků v 
k.ú. Nebušice 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 - 
Nebušice, 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 

  

16. 28574 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 3 (pozemek v 
k.ú.Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28394 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 28618 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Kyje 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 28843 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 356 k.ú. Černý Most 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 28850 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 28139 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám a 
k návrhům na výpovědi nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 28705 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpověď z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 28864 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

24. 28792 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 5 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
r. 2018 
 

radní Hadrava   

25. 28769 k návrhu na uzavření dodatku č. 18 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 28198 ke spolupráci mezi Hl. m. Prahou a spol. 
VIN AGRO, s.r.o., Jilemnická 879, 190 
17, Praha 9, IČO: 45789690 v oblasti 
dalšího nakládání s bioodpadem na území 
hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 28951 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 1686/2 a 1686/14 v k. ú. Ďáblice 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 28201 k realizaci projektu Analýza oblastí s 
významným povodňovým rizikem v 
územní působnosti hlavního města Prahy 
- OPŽP, 64. výzva 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 28909 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu 
rozpočtu kap. 0662 v r. 2018 
 

radní Wolf   

30. 28941 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06, 
příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy v roce 2018 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 28576 k návrhu na změnu personálního obsazení 

komise Rady hl.m. Prahy - Rady světové 
památky 
 

radní Wolf   

32. 28952 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách; č. j.: 
MSMT-24277/2017; modul B) Zajištění 
podmínek vzdělávání nezletilých 
azylantů, osob požívajících doplňkové 
ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany na území ČR a dětí, žáků - 
cizinců umístěných v zařízení pro 
zajištění cizinců" 
 

radní 
Ropková 

  

33. 28953 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání pro školní rok 2018" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 28983 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program „ 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č. 
j.: MSMT-24277/2017; modul C) 
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění 
do vzdělávání dětí a žáků osob se státní 
příslušností jiného členského státu 
Evropské unie“ 
 

radní 
Ropková 

  

35. 29009 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na období leden - červen 
2018" 
 

radní 
Ropková 

  

36. 29012 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Program na 
podporu aktivit v oblasti primární 
prevence rizikového chování na rok 2018" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 28956 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 
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38. 29045 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.01.2018" 
 

radní 
Ropková 

  

39. 28999 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola Lužiny, Praha 
5,Trávníčkova 1743, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

40. 28970 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 
Ropková 

  

41. 28708 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace z kap. 0546 v roce 
2018 
 

radní Hodek   
 
 

42. 28940 k návrhu na rozpracování usnesení 35. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
22.3.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

43. 29084 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
7.3.2018 do 13.3.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29001 Informace ke stavu projektu k zajištění řádné evidence movitého majetku HMP 
 

radní Grabein 
Procházka 

29085 Informace k provedené instalaci city bloků na Václavském náměstí a náměstí 
Republiky 
 

ředitelka 
MHMP 

29098 Informace pro Radu hl. m. Prahy o usnesení Policie ČR o odložení trestní věci 
 

ředitelka 
MHMP 
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