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 P R O G R A M  
 2. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 1. 2017  

 
od 9.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 10. 1. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.30 – 9.40  
2. 24286 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2017 v kap. 0464 sport a volný čas a k 
návrhu na přidělení mimořádných 
finančních prostředků v oblasti sportu 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Fáberová 
 

3. 24085 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smluvního dodatku s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky 
"Dopracování požadovaných změn 
budoucími uživateli do ZDS stavby č. 
40759 Multifunkční oper. stř. 
Malovanka", ve smyslu § 63, odst.3 písm. 
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek, v platném znění 
 
- předáno 11.1.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Prajer 
 

4. 23638 ke zpracování Realizační studie projektu 
"Jednotný informační systém hl. m. 
Prahy" 
 
- předáno 11.1.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
zástupce Operátor 
ICT 
 

5. 24020 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 18/2010 Sb. hl.m. Prahy, o 
vymezení úseků místních komunikací a 
chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí 
+ DVD 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.55 Ing.Kaas 
 

6. 24470 k návrhu Protikorupční strategie hl. m. 
Prahy 2017 - 2019 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

10.00  

7. 24310 k návrhu záměru realizace veřejné 
zakázky „Rámcová dohoda na zajištění 
integračních služeb souvisejících s 
programovým vybavením HMP“ 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.05 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24311 k návrhu na schválení záměru realizace 

veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
zajištění služeb rozvoje programového 
vybavení HMP provozovaného na 
platformě GINIS Enterprise+“ 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce AK 
ROWAN LEGAL 

9. 24312 k návrhu záměru realizace veřejné 
zakázky „Podpora programového 
vybavení stávajícího ekonomického 
systému HMP“ 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.15 Ing.Fialka,MBA 

10. 24318 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 
 
- předáno 11.1.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

10.20 JUDr.Thuriová 

11. 24126 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací 
z investiční rezervy pro městské části hl. 
m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy (v kap. 10)  na rok 2017 
 
- předáno 11.1.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.25  

12. 23175 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
 

13. 23157 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - 2. část 
+CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
Ing.Alinčová, 
starostka 
MČ Praha –  
Kunratice 
 

14. 23162 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - 3. část 
+CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč,  
ředitel IPR HMP 
Ing.Alinčová, 
starostka 
MČ Praha –  
Kunratice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 24344 k revokaci usnesení Rady HMP č.2796 ze 

dne 15.11.2016 k návrhu na pořízení 
změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 8 
+CD 
 
- předáno 11.1.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ 
Praha 8 
 

16. 23623 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem realizace úprav a změn 
dopravní infrastruktury v ulici 
Strakonická, na pozemcích parc. č. 
5042/15 a 5043/1 v k.ú. Smíchov, Praha 5 
 
- předáno 12.1.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 

17. 21800 k návrhu na úplatný převod části 
spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku 
parc. č. 3831 o celkové výměře 2411 m2 
k.ú. Břevnov 
 
- předáno 11.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Mgr.Dolanský 

18. 23963 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 - Lysolaje (pozemek v k.ú. 
Lysolaje) a k oznámení záměru městské 
části Praha - Lysolaje na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské části Praha - 
Lysolaje, pozemků v k.ú. Lysolaje, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. a) 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 
 
- předáno 11.1.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Ženíšková 

19. 24527 k zpracování Analýzy bydlení a realitního 
trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho 
dostupnosti a potřebnosti 
 
 
 

radní Lacko 11.05 Ing.Švrčinová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 23432 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 139 ze dne 3. 2. 2015 k návrhu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
na rok 2015, finančních vztahů k 
městským částem hlavního města Prahy 
na rok 2015 a rozpočtového výhledu do 
roku 2020 
 
- předáno 12.1.17 
 
 

radní Lacko 11.10 Ing.Švrčinová 

21. 24376 ke schválení projektů v rámci 7. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 11.1.17 
 

radní  
Ropková 

11.15 PhDr.Hauser 

22. 23285 k návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola a Střední 
škola slaboproudé elektrotechniky, se 
sídlem Novovysočanská 48/280, Praha 9, 
s příspěvkovou organizací Vyšší odborná 
škola informačních služeb, Praha 4, 
Pacovská 350, s účinností od 1. 7. 2017, s 
tím, že přejímající organizací, která 
převezme veškerá práva a závazky, bude 
příspěvková organizace Vyšší odborná 
škola a Střední škola slaboproudé 
elektrotechniky, se sídlem 
Novovysočanská 48/280, Praha 9 
 
- předáno 11.1.17 
 

radní  
Ropková 
 

11.20 Mgr.Němcová 
 
 

23. 24154 k návrhu na uzavření sektorové dohody 
hlavního města Prahy pro energetiku 
 
- předáno 11.1.17 
 

radní  
Ropková 
 

11.25 Mgr.Němcová 
 
 

24. 24484 k návrhu programu jednání 23. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26.1.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

11.30  

25.  Podání  11.35  
26.  Operativní rozhodování Rady HMP    
27.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 24067 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 24343 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o dotaci z Národního 
programu ŽP v rámci programu 
Udržitelná městská doprava a mobilita 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 24375 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 22 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 23562 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 517/2 v k.ú. Radlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

5. 24077 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví Skanska 
Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

6. 23506 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu v k.ú. 
Zbraslav z vlastnictví DOB-Invest Plus 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 23547 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 - Ďáblice 
(pozemek v k.ú. Ďáblice) a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Hvězdárna a planetárium 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

8. 23495 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 - 
Kunratice (pozemky v k.ú. Kunratice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 23584 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 
- Lochkov (pozemky v k.ú. Lochkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 23738 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 - Dubeč 
(pozemek v k.ú. Dubeč) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 23717 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 
- Křeslice (vodohospodářský majetek) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 24072 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytů v Domě s chráněnými byty Libuš 
 

radní Lacko   

13. 24272 k návrhu na pronájem 1 bytu hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

14. 24092 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku 
parc. č. 1995 v k. ú. Jinonice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 
 

  

15. 23975 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 2339/161 v k. ú. Stodůlky do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 
 

  

16. 23858 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 1839/1 v k. ú.  Jinonice do 
vlastnictví hlavního města Prahy  
 

radní 
Plamínková 
 

  

17. 24379 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, 
Praha 1, Biskupská 12 v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

18. 24338 k návrhu na vydání stanoviska ve věci 
povolení výuky některých předmětů v 
cizím jazyce v příspěvkové organizaci 
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 
 

radní  
Ropková 
 

  

19. 23976 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

radní  
Ropková 
 

  

20. 23837 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 24378 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 
 

  

22. 24475 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kap. 0416 odboru 
ROZ z roku 2016 do roku 2017 
 

radní  
Ropková 
 

  

23. 23919 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace  hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Zahradní Město 
 

radní Hodek   

24. 24336 k odměnám neuvolněných členů 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

25. 23801 ke zhodnocení stavu významných 
informačních systémů hl. m.Prahy a k 
návrhu dalšího postupu 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24380 Informace - zpráva představenstva  a  dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o 
své činnosti k 31. 12. 2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

24450 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 31.12.2016 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

24381 Informace - zpráva představenstva  společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ke 
dni 30.9.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

radní Grabein 
Procházka 
 

24397 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své 
činnosti k 30.09.2016 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

24399 Informace - zpráva dozorčí rady  společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke 
dni 30.9.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

24386 Informace Radě hlavního města Prahy o realizaci projektu MPSV ČR "Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí" 
 

radní Hodek 

 
 


	 P R O G R A M 

