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 P R O G R A M  
8. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 2. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 18. 2. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32202 k personálnímu obsazení Komise Rady hl. 

m. Prahy pro design a veřejný prostor 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.10  

3. 31868 k návrhu na přípravu tarifních opatření na 
území hl. m. Prahy v případě vyhlášení 
smogové situace 
 
- předáno 19.2.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr, 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.15 Ing. Šustr 

4. 31444 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti k pozemku 
parc. č. 2333, v katastrálním území 
Holešovice, vedeným u Katastrálního 
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, za účelem umístění 
stavby „Přístup k domu u Pichla, Praha 7“ 
 
- předáno 19.2.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.20 Ing. Šustr 

5. 32300 k návrhu Aktualizace Generelu 
cyklistické dopravy hlavního města Prahy 
a zahájení přípravy Strategie rozvoje 
bezmotorové dopravy 
 
- předáno 19.2.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.25 Ing. Šustr 

6. 32170 k záměru RFD MHMP na realizaci 
veřejné zakázky „Výběr dopravců pro 
uzavření smluv o veřejných službách v 
přepravě cestujících v rámci PID“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.30 Ing. Šustr 

7. 31751 k návrhu na uzavření Dodatku č. 20 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 uzavřené mezi 
hl.m. Prahou a NOSTA-HERTZ spol. s 
r.o. na výkon činnosti koordinátora BOZP 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 
 
- předáno 19.2.2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32108 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

MČ Praha 19, Praha 20, Dolní Počernice 
a Klánovice na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.40  

9. 32150 
 

VH 

k návrhu obchodně-finančního plánu 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. na 
rok 2019 
 
 
 

radní Chabr 10.45  

10. 31950 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy na základě Programu 
podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2019 
 
 
 

radní Johnová 10.50 PhDr. Klinecký 

11. 32086 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí 
finančních prostředků formou 
jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0504, § 3522 v 
roce 2019 
 
 
 

radní Johnová 10.55 PhDr. Klinecký 

12. 32395 Informace k řešení problematiky 
krátkodobých ubytovacích služeb 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.00 JUDr. Thuriová 

13. 31232 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"SŠUaŘ, P5 - rek. části objektu 
Miramare" v objektu Střední školy 
umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový 
Zlíchov 1063/1, odloučeném pracovišti na 
adrese Praha 10, Na Výsluní 6 
 
- předáno 19.2.2019 
 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14. 32018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací na rok 2019, v působnosti 
odboru SML MHMP 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.10 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 32274 k personálnímu obsazení a náplni činnosti 

Komise Rady hl. m. Prahy pro koordinaci 
neinvestičních aktivit ve veřejných 
prostranstvích na území Pražské 
památkové rezervace 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.15  

16. 32099 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou za 2. 
pololetí 2018 
 
- předáno 21.2.2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.20  

17.  Podání  11.25  
18.  Operativní rozhodování Rady HMP    
19. 32374 k revokaci usnesení Rady HMP č. 256 ze 

dne 18.2. 2019 k návrhu programu 
jednání 4. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 28.2. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32241 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 49. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32151 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2642/2 v k.ú. Kyje do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

3. 32252 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v kap. 0254 v souvislosti se 
zajištěním akce "Cervia Citta Giardino - 
Maggio in Fiore 2019" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 32139 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
NAP/54/13/007033/2011 ze dne 4.4.2011 
na rozšíření předmětu nájmu o části 
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

5. 32023 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

6. 32160 k návrhu na úpravu běžných výdajů na 
rok 2019 INV MHMP a RFD - SK 
MHMP pro zajištění běžné, letní a zimní 
údržby dokončených a nevyvedených 
staveb 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

7. 32194 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků k 31.12.2018 do 
rozpočtu kapitálových výdajů vlastního 
hlavního města Prahy na r. 2019 pro INV 
MHMP (st.č. 0079 MO Špejchar-
Pelc/Tyrolka) 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 31945 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
se společností Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. na výpůjčku částí 
komunikací Loretánská, Loretánské 
náměstí, Černínská, Nový Svět a 
Hradčanské náměstí za účelem obnovy 
vodovodních řadů 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

9. 32184 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 32257 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 32263 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 32264 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 10 a k 
návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 32265 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 

  

14. 32341 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí k zajištění výplaty státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 32021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 585/12 k.ú. Ďáblice a úhradu za 
jeho užívání 
 

radní Chabr   

16. 31873 k návrhu na úplatný převod částí pozemků 
parc. č. 351/3 o výměře 224 m2 a parc. č. 
3735 o výměře 295 m2  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

17. 32016 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 
let parc.č.419/13,419/16 v k.ú. Holyně 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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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 32255 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Křeslice, Kyje, Lipany z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr   

19. 32127 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Libeň, Liboc, Nusle, Střížkov, 
Šeberov, Třeboradice, Vysočany, 
Záběhlice, Zbraslav z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

20. 29887 k návrhu na směnu pozemků parc.č. 
60/13, 61/2, 153/51, 153/53 a 297/8 v k.ú. 
Nedvězí u Říčan a pozemku parc.č. 27 v 
k.ú. Kolovraty ve vlastnictví Města 
Říčany za pozemky parc.č. 1438/131, 
1548/10, 1548/12, 1582/6, 1597/2, 
1648/29 a 1649/38 v k.ú. Říčany u Prahy 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

21. 31628 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 - Libuš (pozemky a stavba 
komunikace v k.ú. Libuš a pozemky v 
k.ú. Písnice) 
 

radní Chabr   

22. 31967 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, pachtovní smlouvy, dodatků k 
nájemním smlouvám a uzavření smlouvy 
o výpůjčce 
 

radní Chabr   

23. 32077 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
speciální, Praha 10, Starostrašnická 45 
 

radní Šimral   

24. 32216 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 32131 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 

školství, mládež a sport v roce 2019 
(Akademie umění a kultury pro seniory 
HMP) 
 

radní Šimral   

26. 32282 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu pro žáky se specifickými poruchami 
chování, se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 
19 
 

radní Šimral   

27. 32103 k návrhu na odpis nevypořádaných 
dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti příspěvkových organizací v 
působnosti KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

28. 31935 k návrhu na uzavření Dohody o 
poskytování informací a součinnosti mezi 
ČR - Ministerstvem financí a hlavním 
městem Prahou 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32352 Souhrnná informace o počtu, druhu a výši sankcí uložených při řešení přestupků a 
jiných správních deliktů věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města 
Prahy za rok 2018 
 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

