
 1 

 P R O G R A M  
 7. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 2. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 13. 2. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28366 podpora legislativní iniciativy ve věci 

systémové podjatosti 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10  

3. 28620 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka a o zrušení zadávacího řízení k 
veřejné zakázce "Zajištění služeb 
agentury práce pro projekt Pražský 
voucher na inovační projekty a projekt 
Specializované vouchery" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Dobrovský 

4. 28449 k návrhu záměru provedení cvičení 
"Karlín a Libeň 2018" 
 
- předáno 14.2.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Mgr.Barták 

5. 28457 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky „Bezpečné síťové 
prostředí“ a ke jmenování komise 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 28638 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "HW 
infrastruktura a SW licence pro běh 
aplikačního řešení MOS“ a ke jmenování 
komise 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 28462 k návrhu na zajištění operativní správy 
Morávkova parku v roce 2018, který byl 
realizován jako součást stavby  městského 
okruhu v úseku Myslbekova - Prašný 
most 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26786 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatelů na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb v oblasti 
administrativní správy a služeb 
organizačně hospodářské povahy pro 
OSI" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Ing.Prajer 

9. 28510 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků k 31.12.2017 do 
rozpočtu kapitálových výdajů vlastního 
hlavního města Prahy na r.2018 za 
strategické investice a fond Rozvoje 
dostupného bydlení na území hl.m.Prahy 
pro OSI MHMP (ÚČOV, etapa 0001-
Nová vodní linka a jednotlivé stavby 
Městského okruhu v úseku Malovanka-
Pelc/Tyrolka) 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Prajer 

10. 28297 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2018 pro Městskou část Praha - 
Vinoř na projektovou dokumentaci 
krytého zimního stadionu 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Mgr.Fáberová 

11. 28589 ke smluvnímu zabezpečení pořádání 
Mistrovství světa ve florbale 2018 v hl. 
m. Praze 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Mgr.Fáberová 

12. 28307 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
volného času dětí a mládeže na rok 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Mgr.Fáberová 

13. 28517 k záměru na zřízení zelených pásů v 
souvislosti s výstavbou stavby č. 511 
Pražského okruhu a přeložkou I/12 
 
- předáno 14.2.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 

14. 28646 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 11 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018  a k 
úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.10  

15. 28477 k návrhu na možnost získání Automuzea 
Praga v kat. území Zbuzany do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15 Ing.Rak,BBA 
 



 3 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 28357 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů v kap. 01 Rozvoj obce, v kap. 02 - 
Městská infrastruktura a v kap. 09 Vnitřní 
správa - převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2017 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vlk 

17. 28672 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 01 Rozvoj obce, v kap. 02 - 
Městská infrastruktura - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2017 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vlk 

18. 28511 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy a přidělení grantů v Celoměstských 
programech podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 

19. 28585 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Revitalizace 
Clam-Gallasova paláce" a ke jmenování 
komise 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Pekárková 

20. 28591 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2017 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40  

21. 28675 k revokaci usnesení Rady HMP č. 290 ze 
dne 13.2.2018 k návrhu programu jednání 
34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 22.2.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.45  

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28555 k návrhu na úpravu rozpočtu MHMP -  

RFD  SK v kapitole 03 - Doprava na 
zajištění financování obnovy, dodávek a 
údržby telematické infrastruktury 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 28625 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2018 o účelovou 
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z 
MŠMT na zabezpečení okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 28692  k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
03 - doprava převody nevyčerpaných 
prostředků z roku 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 28437 k návrhu na schválení dodatku č. 1 k 
Nájemní smlouvě č. 
NAP/21/05/005652/2011 na pronájem 
pozemkových ploch v rámci stavby č. 
9567 Radlická radiála JZM Smíchov 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 28249 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 28536 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
19 k podání žádosti o dotaci v rámci 
výzvy č. 16, Národního programu Životní 
prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 28689 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 28563 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy a k 
úpravě rozpočtu v kap. 05 a 04 v roce 
2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 28342 k návrhu Pravidel pro poskytování 
finančních prostředků z rezervy na 
spolufinancování projektů EU/EHP ve 
schváleném rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy (v kap. 1016) na rok 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 28275 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 

OTV MHMP roku 2018 v kap. 01 a 
poskytnutí účelové investiční dotace 
Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

11. 28073 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu 
„RVDSL1725_A_A_VRSR52-
VRNV1HR_OK - výstavba HDPE trubek 
pro optický kabel“, na pozemku parc. č. 
2950/1 v k. ú. Michle, ul. Za 
Sedmidomky, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

12. 28126 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro prodloužení doby užívání 
přízemní přístavby objektu pneuservisu 
Bohdalecká 2, na pozemku parc. č. 
3083/1 v k. ú. Michle, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

13. 23839 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 7 (pozemky v k.ú. 
Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 28473 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty se 
společností AUTO MATĚJČEK s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 28475 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s 
Bytové družstvo Fantova 1780 - 1784 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 28478 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Martinem 
Ducháčkem a Helenou Ducháčkovou 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28486 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Společenství pro 
dům Chvatěrubská 361-366, Praha 8 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 28488 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 27484 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasů s podnájmem předmětu 
nájmu 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 28351 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 28580 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 28309 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

23. 28379 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

24. 28509 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

25. 28615 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace z kap. 0544 v roce 
2018 
 

radní Lacko   

26. 28335 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP - 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy v roce 2018 
 

radní Lacko   

27. 28331 
 

k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

28. 28541 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2018 
 

radní Hadrava   

29. 28373 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem prostoru - 
"Občerstvení a veřejné WC na baště Sv. 
Máří Magdaleny v Letenských sadech" 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 28430 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 169/1 v  k. ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 28483 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
6 nik v opěrné zdi Letenských sadů na 
části pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP, se 
spolkem "c2c-kruh kurátorů a kritiků" 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 28466 

 
k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce s Národním technickým 
muzeem, p.o., na pozemek parc.č. 
2104/17 o výměře 223 m2 a část pozemku 
parc.č. 2104/1 o výměře 422,7 m2, oba v 
k.ú. Holešovice, za účelem umístění 
zařízení staveniště pro stavbu "Obnova 
stavby a technických systémů 
historického podlahového kolotoče", a to 
na dobu určitou od 1.3.2018 do 
31.12.2018, 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 28568 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 
62 - KUC MHMP - převod 
nevyčerpaných finančních prostředků z 
roku 2017 do roku 2018 
 

radní Wolf   

34. 28512 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na "Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol" 
 

radní 
Ropková 

  

35. 28634 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

36. 28636 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora odborného vzdělávání" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 28637 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Navýšení kapacit ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2018" 
 

radní 
Ropková 

  

38. 28652 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

39. 28377 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v projektu "Krajský 
akční plán vzdělávání v hlavním městě 
Praze" odboru školství a mládeže MHMP 
v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a k návrhu převodu 
finančních prostředků v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci z MPSV v projektu "Školní obědy 
dostupné pro každé dítě" 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 28617 k návrhu na převedení finančních 

prostředků z roku 2017 do roku 2018 
odboru FON MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

41. 28566 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů mezinárodního 
projektu FINERPOL v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

42. 28586 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů mezinárodního 
projektu STEPHANIE v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

43. 28645 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Testování 
archivovaných dat pro zachování 
maximální udržitelnosti“ z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

44. 28660 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Paralelní edukační 
centrum (PEC)“ z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

45. 28663 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Řídící systém 
Centra GEN“ z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

46. 28665 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Projekt 
komplexního řešení kvality vnitřního 
prostředí na středních školách 
zřizovaných HMP“ z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

47. 28435 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 

radní Hodek   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28703 Informace k postupu prací na projektech Smart Prague 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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