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 P R O G R A M  
 30. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 9. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 13. 9. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23016 ke schválení dílčí smlouvy na Rozvoj 

portálů hlavního města Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka, MBA 

3. 22645 k návrhu personálních změn v komisích 
Rady hl.m. Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 22963 k připojení k výzvě starostů evropských 
měst za zdraví občanů 
 
- předáno 14.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 13629 
• 

k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Zpracování komplexní projektové 
dokumentace pro stavbu č. 8560 
Komunikační propojení Prahy 12 s 
Pražským okruhem 
 
- předáno 17.2.16 
- odloženo 22.2.16 
- 15.3.16 – prezentace 
- odloženo 10.5.16 
- • předáno 14.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
 

6. 23055 
 
  VH 

Schválení smluv o výkonu funkce členů 
výboru pro audit Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Mgr.Gillar, g.ř. 
DP HMP, a.s. 

7. 23313 
 
  VH 

k určení auditora společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
pro roky 2016 až 2019 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 22241 k revokaci usnesení Rady HMP č.248 ze 

dne 9.2.2016 k návrhu na uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku v k.ú. Troja v rámci stavby 
č.0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka s 
DIPLOMATICKÝM SERVISEM, 
příspěvkovou organizací MZV ČR 
 
- předáno 14.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Prajer 
 

9. 23063 k záměru rekonstrukce a modernizace 
vnitřní a venkovní sportovní 
infrastruktury ve školách a školských 
zařízeních zřízených hl. m. Prahou 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Mgr.Fáberová 
 

10. 22960 k záměru rozvoje příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy Domů dětí a 
mládeže v letech 2018 až 2021 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Mgr.Fáberová 
 

11. 22787 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru na podporu 
sportu a volného času dětí a mládeže na 
území hl. m. Prahy v roce 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Mgr.Fáberová 
 

12. 22318 k 2. etapě vypracování strategického 
dokumentu "Veřejný prostor a jeho 
potenciál u stanic metra" 
 
- předáno 16.9.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

13. 22246 
 

k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 967/1, parc.č. 967/2, parc.č. 967/3 
a parc.č. 967/4, vše v k.ú. Dejvice (celk. 
119 m2) 
 
- předáno 14.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Svoboda 
 

14. 22485 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 
mezi hl. m. Prahou a Českou republikou - 
Státním pozemkovým úřadem na nájem 
pozemku v k.ú. Jesenice u Prahy 
(celk. 9 700 m2) 
 
- předáno 14.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Svoboda 
 

15. 23221 
• 
   
  VH 

k "Zprávě členům Rady o podmínkách a 
schvalovacím procesu zvažovaného 
refinancování stávající zadluženosti 
společnosti Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.“ 
 
 
 

radní Lacko 10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 22234 

• 
k návrhu na podporu projektu MČ Praha 
20 na vybudování denního stacionáře pro 
seniory a poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 20 z rozpočtu 
vl. hlavního města Prahy z fondu Rozvoje 
sociálního bydlení na území hl. m. Prahy 
 
- předáno 31.8.16 
- odloženo na OP 2.9.16 
- • předáno 14.9.16 
 

radní Lacko 
radní Hodek 

10.20  

17. 22792 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční 
dotace nemocnicím z kap. 0504 v roce 
2016 
 
- předáno 7.9.16 
- odloženo 13.9.16 
 

radní Lacko 10.25 PhDr.Klinecký 
 

18. 22906 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční 
dotace fakultním nemocnicím z kap. 0504 
v roce 2016 
 
- předáno 16.9.16 
 

radní Lacko 10.30 PhDr.Klinecký 
 

19. 22585 k návrhu na vyhlášení Grantového 
programu hlavního města Prahy pro 
oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2017 
 
- předáno 16.9.16 
 

radní Lacko 10.35 PhDr.Klinecký 
 

20. 22745 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce ke stavbě č. 0113 TV Lipence, 
etapa 0015 K Průhonu 
 
- předáno 14.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vermach,Ph.D. 

21. 22222 k návrhu Koncepce politiky hl. m. Prahy 
ve vztahu k národnostním menšinám 
 
- předáno 14.9.16 
 

radní Wolf 10.45 Mgr.Hajná 
Mgr.Štědron, 
ředitel Domu 
národnostních 
menšin o.p.s. 
 

22. 23052 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2017 v oblasti 
sociálních služeb v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.9.16 
 

radní Hodek 10.50 PhDr.Klinecký 
 

 
 



 4 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 23196 k využití městských reklamních ploch 

JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 11. 10. 2016 - 02.01.2017 
 
- předáno 14.9.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 Ing.et Ing. Berková 
 

24.  Podání  11.00  
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23024 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytování služeb se 
společností SATRA, spol. s r.o. za účelem 
zmenšení rozsahu prací a snížení ceny za 
odbornou činnost projektanta v průběhu 
zkušebního provozu tunelového 
komplexu Blanka 
 
- předáno 14.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  
 

2. 23028 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 23088 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci pro SML MHMP a  MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 23097 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt financovaný v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 23109 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2016 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 22959 k návrhu na výmaz věcného břemene, 
zapsaného na LV č. 401, k.ú. Malešice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 22949 k návrhu na zrušení práva zpětné koupě, 
zapsaného na LV č. 1749, k.ú. Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

8. 22936 k návrhu na zrušení práva zpětné koupě, 
zapsaného na LV č. 213, k.ú.Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 22921 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 4468/18 a 4468/19  k.ú. Horní 
Počernice 
(celk. 894 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 22932 k revokaci usnesení Rady HMP č.1347 ze 
dne 9.6.2015 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků v k.ú. Radotín z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl.m. 
Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 22755 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 3295/20, 3295/25 a 2712 v k. ú. Krč do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
(celk. 463 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  
 

12. 22809 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

13. 22893 k návrhu na pronájem bytu hl.m.Prahy 
 

radní Lacko   

14. 22618 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Lacko   

15. 22944 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytu v domu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

16. 21391 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
pozemku s Povodí Vltavy, státní podnik 
 

radní 
Plamínková 

  

17. 23135 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
částí pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 23118 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

částí pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 22871 k návrhu OCP na uzavření dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP, s Národním technickým muzeem 
 

radní 
Plamínková 

  

20. 22966 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 23023 
 
  

k vyhlášení 24. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

22. 23128 
 
  

k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola a 
Mateřská škola,  Praha 8, Za Invalidovnou 
3 
 

radní 
 Ropková 

  

23. 22447 k návrhu na rozpracování usnesení 19. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
15.9.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23187 Tunelový komplex Blanka - dopady na dopravu rok od jeho zprovoznění 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

 
 


	 P R O G R A M 

