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 P R O G R A M  
26. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 7. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 24. 6. 2019 

-  zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 6. 2019 
-  zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 4. 7. 2019 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 33841 

 
VH 

k určení auditora společnosti Operátor ICT, 
a.s. 

primátor hl.m. 
Prahy 
 
 
 

10.10 předseda dozorčí 
rady Operátor 
ICT a.s. 
předseda 
představenstva 
Operátor ICT a.s.  
 

3. 33022 k návrhu na rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Centrální systém elektronického  
ověřování dokumentů dle nařízení eIdas a 
jeho integrace do systému spisových 
služeb“ a k návrhu na změnu projektového 
přístupu k řešení problematiky 
centralizovaného systému elektronické 
identity úředníka 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček  
 
 
 
 

4. 32164 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2019 v kap. 09 - IAP 
MHMP - převod nevyčerpaných  
prostředků z roku 2018 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Vorlíček  

5. 32017 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rozvoj ISMP-POVS“ 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Vorlíček  

6. 33784 k návrhu Pravidel pro poskytování 
finančních prostředků z rezervy Smart 
Cities, vytvořené v rámci investiční akce 
"Projekty ICT Smart Cities", ve 
schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2019 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Ing. Vorlíček  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 33687 k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 

poskytování služeb intermodálního 
plánovače trasy dle příkazní smlouvy o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování Koncepce Smart Prague do 
roku 2030 - projekt „Intermodální  
plánovač trasy“ 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.35 Ing. Vorlíček  

8. 33682 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka a instalace rozšířeni´ kapacity 
datových center včetně služeb podpory“ 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.40 Bc. Tobiáš  
 
 
 

9. 33751 
 
 

ke schválení revize č. 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR pro 
programové období 2014 - 2020 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy  

10.45 Ing. Andrle 

10. 33797 ke schválení Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu pro 
Městskou část Praha 4 - na projekt 
"Azylový dům pro rodiny s dětmi" 
financovaný v rámci  
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy  
 

10.50 Ing. Andrle 

11. 33513 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 42811 Vodovod Botanická 
zahrada" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 Ing. Prajer  

12. 33240 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a návrhu na 
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 
na veřejnou zakázku „stavba č. 3127 TV 
Běchovice, etapa 0007 Dešťová kanalizace 
II, ulice Do Říčan" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.00 Ing. Prajer  
 
 
 

13. 33720 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci 
na realizaci stavby č. 0044849 „Biometan, 
využití kalového plynu na ÚČOV Praha“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.05 Ing. Prajer  
předseda 
představenstva 
Pražské 
vodohospodářské 
společnosti a.s.  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 33614 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení účastníků v zadávacím řízení a k 
návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku " 
Rekonstrukce rybníka Šeberák v k.ú. 
Kunratice" 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.10 RNDr. Kyjovský  

15. 33771 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: 
Zpracování analýzy povodí Litovicko-
šáreckého potoka 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.15 RNDr. Kyjovský 
 
 
 
 
 

16. 33596 
 

k personálnímu obsazení a náplni činnosti 
Komise Rady hl.m. Prahy pro udržitelnou  
energii a klima 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.20 RNDr. Kyjovský 

17. 33727 k návrhu na jmenování ředitele  
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.25 RNDr. Kyjovský 
Ing. Ondřej 
Palička  

18. 33765 k návrhu na řešení personální situace v 
příspěvkové organizaci Správa služeb 
hlavního města Prahy 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.30 Mgr. Macháček 

19. 33787 k Dohodě navazující na Iniciální dohodu o 
koordinovaném postupu v rámci projektu 
Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě 
Praha - Nemocnice Krč 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 
náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.35 Ing. Witowski – 
generální ředitel 
DP, a.s.  
předseda 
představenstva 
DP, a.s.  
AK Brož, Sedlatý 
s.r.o.  
 

20. 33821 k revokaci usnesení Rady HMP č.259 ze 
dne 25.2.2019 k návrhu na přípravu 
tarifních opatření na území hl.m. Prahy v 
případě vyhlášení smogové situace 
 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.40  

21. 33638 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Stavba č. 40759 Multifunkční operační 
středisko Malovanka, etapa 0001 Budova 
MOS - zpracování DVZ na dokončení 
stavby a etapa 0002 DŘÚ - změna DVZ“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

11.45 Ing. Prajer  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 33806 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 
42933 P+R Zličín III; projektová a 
inženýrská činnost“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.50 Ing. Prajer 

23. 32665 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v souvislosti s převodem 
správy a provozování nácestných zastávek 
a autobusových terminálů na území hl.m. 
Prahy z Technické správy komunikací  
hl.m. Prahy, a.s. na příspěvkovou 
organizaci ROPID 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

11.55 Ing. Šíma  
 
 
 
 

24. 33423 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení 
č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy, kterým se 
vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

12.00 Ing. Šíma  

25. 33728 k personálnímu obsazení Komise Rady 
HMP pro udělování grantů v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér ve 
veřejném prostoru 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

12.05 Ing. Šíma  
 

26. 31804 k návrhu na ustavení komise Rady  
hlavního města Prahy - Řídící rada 
společného integrovaného dopravního 
systému Prahy a Středočeského kraje 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

12.10 Ing. Šíma  
 
 
 
 

27. 33298 k návrhu na rozhodnutí zadavatele  
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavební úpravy BD, Rektorská 582, 
Praha 10" 
 
 
 

radní Chabr 12.15 Ing. Rak  
Zástupce 
INCONEX a.s.  

29. 33575 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv na prostory sloužící podnikání 
(nebytové prostory) vysokých nábřežních 
zdí, tzv. kobek, Rašínova a Hořejšího 
nábřeží 
 
 
 

radní Chabr  12.20 Ing. Rak 
Zástupce 
TRADE 
CENTRE 
PRAHA, a.s. 

 
 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 31274 k návrhu na uzavření dohody o narovnání s 

převzetím dluhu a zároveň na uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi 
společností B+3 REAL a.s. a hlavním 
městem Prahou 
 
 
 

radní Chabr 12.25 Ing. Rak  

30. 31420 k záměru úplatného nabytí pozemku parc.č. 
967, jehož součástí je objekt bez čp/če 
(kostel sv. Šimona a Judy), v k.ú. Staré 
Město do vlastnictví HMP 
 
 
 

radní Chabr 12.30 Ing. Rak 

31. 33483 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
nájem id. 1/2 pozemků parc. č. 3350/7, 
parc. č. 3350/9, parc. č. 3354/4 a celého 
pozemku parc. č. 12/5 v k.ú. Krč, obec 
Praha 
 
 
 

radní Chabr 12.35 Ing. Rak 

32. 33427 k návrhu na schválení návrhu započtení 
plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití území pro 
Smíchov Real Estate, a.s. 
 
 
 

radní Chabr 12.40 Ing. Kubelka  

33. 33817 
 

VH 

ke změně stanov společnosti Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. 
 
 
 

radní Chabr 12.45 T. Jílek, 
předs. předst. 
Technologie 
hlavního města 
Prahy, a.s. 
 

34. 33698 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace a 
úpravu rozpočtu kap. 0581 v roce 2019 
 
 
 

radní Johnová 12.50 Mgr. Ježek  

35. 33786 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 
rozpočtu příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Centrum sociálních služeb Praha a 
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 
 
 
 

radní Johnová 12.55 PhDr. Klinecký  

36. 33630 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 
 
 
 

radní Šimral 13.00 Mgr. Němcová 
PhDr. Zuzana 
Pohlová  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 33301 k návrhu na schválení Metodiky pro 

stanovení výše příplatku za vedení a k 
poskytování osobního, zvláštního a 
specializačního příplatku ředitelům škol a 
školských zařízení zřizovaných hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 
 
 

radní Šimral 13.05 Mgr. Němcová  

38. 33694 k návrhu na změnu personálního obsazení 
komise Rady hl. m. pro školství 
 
 
 

radní Šimral 13.10 Mgr. Němcová  

39. 33182 k návrhu na poskytnutí neinvestiční  
účelové individuální dotace zapsanému 
spolku Prevence dětem z.s. na realizaci 
projektu "Bezpečnostní průprava dětí 
předškolního věku" na školní rok 
2019/2020 
 
 
 

radní Šimral 13.15 Mgr. Němcová  

40. 33151 k Akčnímu plánu Regionální inovační 
strategie hl. m. Prahy na období 2019-2020 
 
 
 

radní Šimral 13.20 Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 
 

41. 33600 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 
 
 

radní Třeštíková 13.25 Mgr. Cipro  

42. 33795 k návrhu Memoranda o spolupráci při 
řešení bytové nouze na území hlavního 
města Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 13.30 Ing. Tunkl  

43. 32180 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 

pověřená řízením  
MHMP 
 
 
  

13.35 Ing. Dederová  

44.  Podání    
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 33604 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. 33653 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
vypořádání projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita a Praha - 
Konkurenceschopnost v roce 2019 a za 
účelem zapojení úroků do rozpočtu hl. m. 
Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 33510 k revokaci usnesení Rady HMP č.428 ze 
dne 6.3.2018 k vyhlášení 42. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu  
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 33798 
 
 
 

k nominaci člena a náhradníka do české 
národní delegace ve Výboru regionů EU 
pro období let 2020 - 2025 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 33300 k povolení výjimky ze stavební uzávěry  
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem stavby „Přívodní kabelové vedení 
22 kV z TRE PRE Pankrác do MDT  
stanice metra Pankrác“ na pozemcích parc. 
č. 1903/1, 2600/2, 2616/3, 2804/11, 
2804/48, 2838/3, 2860/78, 3132/1 a 3197  
v k.ú. Nusle, Praha 4 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 33445 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. 
2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 33793 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 9. skupina 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

8. 33337 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 33761 k návrhu na poskytnutí dotace spolku 
Komínové asociace - APOKS, z.s. 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 33342 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

se společností Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. na výpůjčku částí 
komunikací Mrštíkova, Starostrašnická,  
V Olšinách, Krátká a Kralická za účelem 
obnovy vodovodních řadů a rekonstrukce 
kanalizace 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  
 
 
 
 
 
 
 

11. 33662 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 - 
Doprava 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  
 
 
 

12. 33734 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a 
běžných výdajů MHMP- ODO SK v 
kapitole 03 Doprava 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

13. 33783 k návrhu na změnu charakteru účelové 
investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15 
na modernizaci vybavení dětského 
dopravního hřiště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

14. 33251 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů na rok 2019 pro odbory INV 
MHMP a ODO MHMP k zajištění 
operativní správy parků Marie Terezie a 
Maxe van der Stoela a travnatých ploch, 
chodníků a komunikací v Troji a 
Holešovicích a u ul. Milady Horákové na 
Letné a Prašném mostě, které byly 
realizovány v rámci výstavby tunelového 
komplexu Blanka 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

15. 33664 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k 
nájemní smlouvě se společností 
VACLAVSKE 25 s.r.o. na pronájem části 
komunikace Václavské náměstí za účelem 
umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

  

16. 33845 k mimořádnému postupu v Grantovém  
programu hl. m. Prahy v oblasti přístupnost  
a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy 
způsobenému technickými problémy na 
straně hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

17. 33810 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
se společností Pražská vodohospodářská  
společnost a.s. na výpůjčku částí 
komunikací Betlémská, Smetanovo nábřeží 
a Divadelní za účelem rekonstrukce 
kanalizace 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

18. 33657 
 
 

k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 33688 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu Úřadu vlády 
České republiky na program Podpora 
terénní sociální práce určený pro MČ HMP 
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 33669 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
nelékařů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 33712 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze  
státního rozpočtu z Ministerstva kultury na 
realizaci projektu z programu Veřejné 
informační služby knihoven na rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 

22. 33684 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy v rámci programu Podpora 
zajištění vybraných investičních 
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

23. 33634 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost  
určené pro MČ Praha 15 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 33536 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost  
určené pro MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

25. 33623 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 33603 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a nelékařů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

27. 33421 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 
určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu 
nákladů na sociální pohřby a poskytnutí 
finančních prostředků MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

28. 33429 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost  
určené pro MČ Praha 18 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

29. 33467 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky  
na aktivní politiku zaměstnanosti určených 
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 

30. 33713 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
aktivní politiku zaměstnanosti určeného  
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace MČ Praha – Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

31. 33469 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na výkon sociální práce určené pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestiční  
účelové dotace městským částem Praha 1 – 
22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

32. 33490 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 5 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 

33. 33492 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost  
určené pro MČ Praha 12 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34. 33535 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 1 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 
 

35. 33823 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 
projektů z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání určené pro MČ  
Praha 13 a MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

36. 33825 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 
projektů z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

37. 33633 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
HMP a vrácení neinvestičního příspěvku na 
výkon pěstounské péče od MČ Praha 9 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

38. 33704 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury na 
kulturní aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 

39. 33593 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

40. 33595 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

41. 33618 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
42. 33692 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

43. 33742 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na Podporu 
výchovně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

44. 33724 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
neinvestiční transfer z Ministerstva kultury 
na program Veřejné informační služby 
knihoven (VISK 3) určený pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ 
Praha – Březiněves 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 

45. 33631 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
aktivní politiku zaměstnanosti určeného pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace MČ Praha – Ďáblice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

46. 33709 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 
projektů 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 

  
 
 
 

47. 33710 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 
projektů z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
MČ Praha 1, MČ Praha 6 a MČ Praha 10 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

48. 33524 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o vratku finančních prostředků 
od MČ Praha 10 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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49. 33666 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Suchdol k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl. m. Prahu za účelem vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

50. 33758 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k 
podání žádosti o poskytnutí účelové dotace 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

51. 33763 k žádosti MČ Praha 2 o změnu účelu 
finančních prostředků obdržených v roce 
2019 jako podíl 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 

  

52. 33736 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určený na ochranu 
měkkých cílů v oblasti kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

53. 33101 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 
2685/31 k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

54. 33511 návrh na úplatné nabytí pozemků parc.č. 
597/5 a 792/2 k.ú. Dolní Měcholupy 
 

radní Chabr   

55. 33415 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3038 ze 
dne 11.11.2014 k žádosti městské části 
Praha 8 o souhlas s úplatným nabytím 
nemovitostí v k.ú. Kobylisy z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, 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   

56. 32466 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s 
omezujícími podmínkami na 10 let parc.č. 
404/31 a parc. č. 404/39 v katastrálním 
území Čimice 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 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   
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57. 33532 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s 

omezujícími podmínkami na 10 let parc.č. 
295/3 a parc. č. 295/4 v katastrálním území 
Veleslavín z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu : 
Bytová správa ministerstva vnitra s.p.o., 
IČO 65737393, se sídlem Na Pankráci 
1623/72, Praha 4 do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

58. 33383 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1074 v k.ú. Čimice, 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   

59. 33260 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 4451/5 k.ú. Strašnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

60. 32806 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce 
komunikace, nové komunikace, varovného 
a signálního pásu, dopravních značení, 
vpustí, komunikační zeleně, veřejného 
osvětlení, vodohospodářského díla vše v 
k.ú. Ruzyně, obec Praha z vlastnictví 
společnosti DBD Facility s.r.o. a pozemků 
v k.ú. Ruzyně, obec Praha z vlastnictví 
společnosti Bredo, a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

61. 33085 k návrhu směny pozemků v k.ú. Nedvězí u 
Říčan 
 

radní Chabr   

62. 33343 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. 
č. 51/5 k.ú. Vysočany 
 

radní Chabr   

63. 33073 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. 
č. 87 v k. ú. Sedlec 
 

radní Chabr   

64. 33149 k návrhu na úplatné převody částí pozemku 
parc.č. 4400/202 v k.ú. Modřany, obec 
Praha 
 

radní Chabr   

65. 33409 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy parc. č. 2665/344 v katastrálním 
území Kyje, obec Praha 
 

radní Chabr   
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66. 33233 k žádosti městské části Praha 12 o souhlas s 

bezúplatným nabytím nemovitostí, a to 
pozemku a stavby bez čp/če v k.ú. Modřany 
z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu - Ministerstvo vnitra, 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 Chabr   

67. 33515 k oznámení záměru městské části Praha - 
Šeberov na směnu věci z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené do správy 
městské části Praha - Šeberov, pozemku v 
k.ú. Šeberov, předloženého podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) 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   

68. 33504 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 
2627 ze dne 9.10.2018, 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 8 
(pozemky v k.ú. Bohnice) 
 

radní Chabr   

69. 32766 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. Hlubočepy, 
Jinonice a Smíchov) 
 

radní Chabr   

70. 32921 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. 
Šeberov) 
 

radní Chabr   
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71. 33543 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 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
 

radní Chabr   

72. 31640 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 4 (pozemek v 
k.ú. Záběhlice) a k návrhu změny  
zřizovací listiny příspěvkové organizace  
hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb 
Praha 
 

radní Chabr   

73. 33446 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 6 
(vodohospodářský majetek v k.ú. 
Veleslavín) 
 

radní Chabr   

74. 33023 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 - Suchdol 
(vodohospodářský majetek v k.ú. Suchdol) 
 

radní Chabr   

75. 33246 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností  
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s. 
 

radní Chabr   

76. 33243 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností Real-Treuhand Reality s.r.o. 
 

radní Chabr   

77. 33181 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce, pachtovní 
smlouvy a k návrhu schválení dohody o 
ukončení nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   

 
 
 



 17 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
78. 33062 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů 

hl.m. Prahy v kap. 08 - Hospodářství na 
rok 2019 a běžných výdajů minulých let a 
převod nevyčerpaných běžných vydajů z 
roku 2018 do roku 2019 
 

radní Chabr   

79. 33574 k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 
celkových nákladů investiční akce 
příspěvkové organizace Palata - Domov  
pro zrakově postižené a úpravu rozpočtu v 
kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

80. 33455 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 05 v roce 2019 
 

radní Johnová   

81. 33769 k návrhu na souhlas s umístěním sídla 
Asociace provozovatelů záchytných stanic 
v České republice (APZS), z. s. 
 

radní Johnová   

82. 33645 k návrhu na přijetí opatření odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy vůči ředitelce 
Základní školy pro žáky se specifickými 
poruchami chování, se sídlem Praha 5, Na 
Zlíchově 19 
 

radní Šimral   

83. 33579 k návrhu na stanovení výše platu ředitelkám 
a ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP 
 

radní Šimral   

84. 33702 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   

85. 33685 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2019 v kap. 0416 na základě "Výkazu o 
změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 
- 99 k 30.04.2019 a k 31.05.2019" 
 

radní Šimral   

86. 33649 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 
- Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

87. 33700 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
88. 33777 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2019, k 
návrhu na odpis nedobytné pohledávky u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP a 
k návrhu na úpravu limitu prostředků na 
platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

89. 33735 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Jahodovka - Vyšší odborná 
škola sociálně právní, se sídlem Jahodová 
2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

90. 33250 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 363 ze 
dne 11.3.2019 "k návrhu na přidělení 
jednoletých grantů v oblasti podpory sportu 
a tělovýchovy na rok 2019 v programech 
III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B a IV.C" 
 

radní Šimral    

91. 33658 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Praha 
10, V Úžlabině 320 
 

radní Šimral    

92. 33672 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 roce 
2019 
 

radní Třeštíková 
 

  

93. 33531 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP v roce 2019 
 

radní Třeštíková 
 

  

94. 33693 k návrhu na udělení výjimky z Pravidel 
pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů 
a ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ a na pronájem bytu 
 

radní Zábranský    

95. 33717 k návrhu na schválení pronájmu bytů  
hl.m. Prahy a k návrhu na udělení výjimky 
z Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ 
schválených usnesením  
RHMP č. 442 ze dne 18.3.2019 
 

radní Zábranský   

96. 33612 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů v kap. 0901 v roce 
2019 
 

pověřená řízením 
MHMP  
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33134 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 
1.Q. 2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

primátor hl.m. 
Prahy  
 

33854 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 
Prahy  
 

33791 ke Zprávě o uplatňování Územní energetické koncepce hl.m. Prahy (2013 - 2033) 
 

náměstek primátora  
Hlubuček  
 

33839 o přípravě aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší 
 

náměstek primátora 
Hlubuček  
 

33835 Zpráva o činnosti společnosti a představenstva Kolektory Praha, a.s. k 30.6.2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
  

33820 zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 2.Q. 2019 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Třeštíková  

33770 Informace o využívání bytového fondu svěřeného Statutem hl. m. Prahy městským 
částem 
 

radní Zábranský  
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