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 U P R A V E N Ý   P R O G R A M  
 26. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 7. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 27. 6. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26408 k návrhu Pravidel pro poskytování 

finančních prostředků z rezervy Smart 
Cities ve schváleném rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy na rok 2017 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 26120 k předložení objednávky služeb a 
zadávací dokumentace dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování 
služeb v rámci naplňování konceptu 
Smart Cities - projekt „Chytrá světla 
PLUS“ 
 
- předáno 13.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

4. 26432 k předložení objednávky a smlouvy o 
poskytování služeb turistické mobilní 
aplikace dle příkazní smlouvy o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování konceptu Smart Cities - 
projekt „Turistická mobilní aplikace“ 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 26374 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Pokročilá ochrana uživatelů MHMP před 
internetovými útoky" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 26391 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Nakládání s daty v prostředí MHMP“ 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 26366 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Katalogizace služeb a aplikací, vytvoření 
aplikační mapy a migračních plánů v 
prostředí MHMP" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
 

 



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26073 k ukončení provozu Pražského centra 

kartových služeb 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 26395 k pojmenování a přejmenování veřejných 
prostranství na území hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.45 JUDr.Novaková 

10. 26412 k volbě přísedících Městského soudu 
v Praze 
 
- předáno 12.7.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.50 JUDr.Novaková 

11. 26362 k realizaci kampaně k Metropolitnímu 
plánu 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.55 Ing.et Ing. Berková 
 

12. 26267 Výsledky Studie variantního fázování 
výstavby trasy metra D a k návrhu dalšího 
postupu v přípravě realizace úvodního 
úseku trasy metra D 
+ flash disk 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Mgr.Gillar, g.ř. 
a předseda 
představenstva 
DP Praha, a.s. 
 

13. 26525 Analýza rozvojového potenciálu území v 
okolí vybraných stanic trasy Metra I.D 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Mgr.Gillar, g.ř. 
a předseda 
představenstva 
DP Praha, a.s. 
 

14. 26175 k návrhu dopravních opatření v železniční 
dopravě v rámci systému PID a zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

15. 25306 ke schválení dopravního opatření 
omezujícího jízdu nákladních automobilů 
nad 12m v hl. m. Praze a vypracování 
doplňujících studií k jeho realizaci 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Ing.Kaas 

16. 25503 k návrhu na převod finanční prostředků z 
rozpočtu kapitálových výdajů OSI 
MHMP do rozpočtu běžných výdajů RFD 
MHMP a RFD – SK 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 25584 k navýšení provozních prostředků na 

zajištění běžné údržby komunikací 
MHMP - RFD SK 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Ing.Kaas 

18. 25952 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů RFD-SK v kapitole 03 – Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Ing.Kaas 

19. 25670 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.35 Ing.Kaas 

20. 26485 k finančnímu zajištění přípravy projektů 
Operačního programu Doprava a 
Operačního programu Praha pól růstu ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Ing.Kaas 

21. 26418 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu 
navýšení mezd řidičů autobusů pro 
zajištění služeb v přepravě cestujících v 
systému PID 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.45 Ing.Kaas 

22. 26470 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů RFD-SK v kapitole 03 – Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Ing.Kaas 

23. 26472 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.55 Ing.Kaas 

24. 25942 k návrhu na úpravu rozpočtu RFD-SK v 
kapitole 03 – Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.00 Ing.Kaas 

25. 25836 k rozpočtovému opatření v kapitole 03-
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.05 Ing.Kaas 

26. 26154 k návrhu na zřízení záchytného parkoviště 
P+R Troja se smíšenou funkcí pro ZOO 
Praha 
 
- předáno 13.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.10 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 26494 DODATEK Č. 3 

ke Smlouvě o zajištění správy majetku a o 
výkonu dalších činností 
uzavřené dne 12. 1. 2017 
mezi Hlavním městem Prahou a 
Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.15 Ing.Kaas 

28. 25452 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke 
smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012 na 
provedení stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba a stavby č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba mezi VIS, a.s. 
a hlavním městem Prahou 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.20 Ing.Prajer 

29. 26405 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
koncese malého rozsahu - Provozování 
podzemních garáží Letná 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.25 Ing.Prajer 

30. 25522 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parcela číslo 3225, jehož součástí je 
stavba č.p. 80 v katastrálním území 
Modřany, obci Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.30 Ing.Prajer 

31. 26132 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku na 
služby "Stavba č. 42932 P+R Černý Most 
III. - projektová činnost" 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.35 Ing.Prajer 

32. 26441 k návrhu na přidělení finanční podpory 
hl.m. Prahy v oblasti sportu a volného 
času dětí a mládeže v roce 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.40 Mgr.Fáberová 

33. 26455 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic u Domu dětí a mládeže 
hlavního města Prahy v roce 2017 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.45  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
34. 26102 k návrhu dalšího postupu v implementaci 

Strategického plánu hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.50 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

35. 24886 ke Koncepční studii náměstí OSN 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

11.55 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

36. 26368 k realizaci záměru dočasného zastřešení 
levého křídla Průmyslového paláce 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.00 J.Rak,BBA  
Ing.Klaška, 
předs. předst. 
Rozvojové 
projekty Praha, 
a.s. 
Mgr.Klíma, 
místopředs. 
předst. Rozvojové 
projekty Praha, 
 a.s. 
 

37. 26413 k opravě stavební části divadla Spirála 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.05 J.Rak,BBA  
Ing.Klaška, 
předs. předst. 
Rozvojové 
projekty Praha, 
a.s. 
Mgr.Klíma, 
místopředs. 
předst. Rozvojové 
projekty Praha, 
 a.s. 
 

38. 26174 k návrhu na schválení/neschválení 
prominutí úhrady nákladů řízení 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.10 J.Rak,BBA 

39. 19972 k návrhu směny pozemků v k.ú. Černý 
Most mezi společností OPUBA, spol. 
s.r.o. a hl.m. Prahou 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.15 J.Rak,BBA 

40. 26157 záměr k úplatnému nabytí budovy 
Nákladového nádraží Žižkov č.p. 2200 na 
pozemku parc. č. 4481/1 v k.ú. Žižkov 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.20 J.Rak,BBA 

41. 26537 k návrhu na schválení dalšího postupu ve 
věci projektu "Centrum Palmovka" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.25 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
42. 26426 k návrhu na schválení Pravidel pro 

vyřizování žádostí o udělování souhlasu s 
využitím pozemků hl. m. Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území, 
tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové 
plochy) a KZ (koeficient zeleně) dle 
platného územního plánu hl.m. Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.30 Ing.Ženíšková 

43. 24872 k návrhu na schválení započtení plochy 
pozemků hl.m.Prahy pro výpočet 
koeficientů míry využití území pro 
společnost Rezidence Na Palouku, s.r.o. a 
PARNADEMON, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.35 Ing.Ženíšková 

44. 25130 ke způsobu pronájmu malometrážních a 
dlouhodobě neobsazených bytů v domech 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Lacko 12.40 Ing.Tunkl 

45. 26056 k návrhu Memoranda o zřízení sítě 
integrovaných výjezdových center 
Hasičského záchranného sboru hl. m. 
Prahy a Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Hadrava 12.45 Mgr.Barták 

46. 25988 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2018 - 2022 
 
 
 

radní 
Plamínková 

12.50 zástupce 
PVS, a.s. 

47. 25934 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Obnova Letenských sadů sever - 
bruslařský ovál" 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní 
Plamínková 

12.55 RNDr.Kyjovský 

48. 26198 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Les V Panenkách - účelová lesní cesta" 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní 
Plamínková 

13.00 RNDr.Kyjovský 

49. 26447 O schválení Strategie adaptace hl. m. 
Prahy na klimatickou změnu a přípravě 
Implementačního plánu hl. m. Prahy 2018 
- 2019 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní 
Plamínková 

13.05 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
50. 26081 k rozhodnutí o dalším postupu odborů 

MHMP ve věci odstranění části stavby č. 
0134 TV Dolní Počernice, etapa 0001 
Vinice 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní 
Plamínková 

13.10 Ing.Vlk 

51. 26170 Dodatek č. 8 k Souhrnu smluvních dohod, 
uzavřenému dne 12. 10. 2011 mezi 
hlavním městem Prahou a Sdružením 
ÚČOV, na realizaci projektu stavba č. 
6963 „Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově“, etapa 0001 
- Nová vodní linka 
 
 

radní 
Plamínková 

13.15 Ing.Prajer 

52. 26099 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a příspěvkových organizací 
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Studio 
Ypsilon, Muzeum hl. m. Prahy, Minoru a 
Divadla pod Palmovkou v roce 2017 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Wolf 13.20 Mgr.Cipro 

53. 26294 k návrhu na udělení individuálních 
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2017 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Wolf 13.25 Mgr.Cipro 

54. 26298 k návrhu vyhlášení grantů v oblasti 
kongresového turismu na rok 2018 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Wolf 13.30 Mgr.Cipro 

55. 26301 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Wolf 13.35 Mgr.Cipro 

56. 25105 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2017 v kap. 06 - kultura a 
cestovní ruch 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní Wolf 13.40 Ing.Prajer 

57. 26518 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Obecní dům, a.s. 
 
 
 

radní Wolf 13.45  

58. 26285 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Střední škola Karla Herforta, fakultní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, 
Josefská 4 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní 
Ropková 

13.50 Mgr.Němcová 
PhDr.Mgr.Sebera 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
59. 26367 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Obchodní 
akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní 
Ropková 

13.55 Mgr.Němcová 
Mgr.Smutná 

60. 26479 k zapojení do výzvy č. 02_16_034 s 
názvem Implementace krajských akčních 
plánů I v prioritní ose 3 OP VVV 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní 
Ropková 

14.00 Mgr.Němcová 
 

61. 26147 ke schválení Memoranda o spolupráci 
mezi Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, Hlavním městem Prahou a 
Czech ICT Alliance v souvislosti s 
realizací "Strategie digitálního vzdělávání 
do roku 2020" 
 
- předáno 12.7.17 
 

radní 
Ropková 

14.05 Ing.Dobrovský 

62. 26264 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 
kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 13.7.17 
 

radní Hodek 14.10 PhDr.Klinecký 

63. 26249 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke ke 
Smlouvě o energetických službách se 
zaručeným výsledkem č. 
INO/01/01/001452/2017 ze dne 31. 01. 
2017, se společností AB Facility a.s. 
 
- předáno 12.7.17 
 

ředitelka 
MHMP 

14.15 Ing.Pekárková 
zástupce  
SEVEn Energy 

  s.r.o. 

64. 25830 k uzavření Dodatku č. 4. ke smlouvě 
DIL/21/03/006317/2014 na dodatečné 
stavební práce pro "Společný objekt 
Chodovec II" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.20 Ing.Vlk 

65. 26538 k návrhu na využití části nebytových 
prostor na adrese Praha 1, Jungmannova 
31/36 pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.7.17 
 

ředitelka 
MHMP 

14.25  

66.  Podání  14.30  
67.  Operativní rozhodování Rady HMP    
68.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 22972 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 25966 ke zřízení společné pracovní skupiny pro 
modernizaci železniční trati Praha – 
Kladno s připojením na letiště Václava 
Havla 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 26103 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke 
smlouvě o výpůjčce se společností 
CETUS PLUS, a.s. na výpůjčku části 
komunikace Lipanská za účelem 
provedení výkopu a umístění zařízení 
staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 26404 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 26202 k návrhu na přidělení finanční podpory 
hl.m. Prahy v oblasti volného času dětí a 
mládeže v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 25484 k návrhu na úplatné nabytí nemovitosti 
číslo evidenční 90 v katastrálním území 
Modřany do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 26053 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou 
v Praze na část komunikace Mikulandská 
za účelem umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 26415 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací a úpravu limitů 
prostředků na platy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26416 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací a úpravu limitu 
prostředků na platy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 26417 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací a úpravu limitu 
prostředků na platy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 25821 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávek hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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12. 26018 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 26340 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o dotaci z Evropského 
sociálního fondu - Operační program 
zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26341 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na krytí nákladů za 
činnosti v oblasti zabránění vzniku, 
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 26380 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 26382 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na podporu 
výchovně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 26385 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 26387 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na 
výkon sociální práce 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 26394 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 26398 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určených pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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21. 26399 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní 
prostředí z Ministerstva životního 
prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 26400 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 26410 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 26421 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 26430 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 26444 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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27. 26458 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 26464 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra v rámci programu 
Bezpečnostní dobrovolník 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 26465 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví ve prospěch aktivit 
souvisejících s dotačním Programem 
vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 26467 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví v rámci programu Péče o 
děti a dorost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

31. 26477 k návrhu na změnu charakteru účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté v roce 
2017 z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 
20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32. 26483 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční dotace poskytnuté MČ Praha 14 
v roce 2016 z rozpočtu hl. m. Prahy a 
ponechané k využití v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

33. 25925 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem realizace záměru "Stavba lávky 
přes Vysočanskou ul., sídliště Prosek, 
Praha 9" na pozemcích parc. č. 615/35, 
624/7, 624/49, 624/50 a 1220, k.ú. Prosek 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

34. 26023 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313, Libeňská spojka pro 
záměr "Prodloužení doby užívání dočasné 
stavby ubytovny, Praha - Libeň", na 
pozemcích parc. č. 2385/3, 2385/4, k.ú. 
Libeň 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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35. 26137 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Stavební úpravy 
budovy čp. 1096, ul. Plynární, Praha 7", 
na pozemcích parc. č. 355 a 356, v k.ú. 
Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

36. 26192 k návrhu na schválení výpovědi nájemní 
smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 26211 k návrhu na zrušení věcného břemene 
zapsaného v katastru nemovitostí na LV 
č. 397 k pozemkům parc. č. 212 a 213, 
k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

38. 26025 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
části pozemku parc. č. 749 o výměře 46 
m2 v k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

39. 25065 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 7 
(pozemky v k.ú. Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

40. 25308 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 
městským částem Praha 3, Praha 5 a 
Praha 8 (nemovitosti v k.ú. Vinohrady, v 
k.ú. Žižkov, v k.ú. Hlubočepy a v k.ú. 
Čimice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41. 25356 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 11 (pozemky v k.ú. Háje a 
Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

42. 25491 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) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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43. 25516 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

44. 26160 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2168/18 a parc. č. 2170/24 v k.ú. 
Žižkov do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

45. 26206 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc. č. 284/7, 284/8, 284/9, 284/11, 
284/12, 284/14 a 284/15 vše v k.ú. Újezd 
u Průhonic z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu 
má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, IČO: 69797111, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

46. 26352 k návrhu na výmaz podniku 
Československé automobilové opravny 
/ČSAO/ Praha-Černokostelecká, státní 
podnik "v likvidaci", se sídlem Praha 10, 
Černokostelecká 114, IČO: 005 40 528 
z obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

47. 26196 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady 
nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Lacko   

48. 26215 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

49. 26424 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k 
bytu hl. m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

50. 26248 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01 
- Rozvoj obce 
 

radní Lacko   

51. 25833 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 
2017 
 

radní Lacko   
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52. 25997 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 
 

radní Lacko   

53. 26306 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje 
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy 
 

radní Lacko 
 

  

54. 26218 k návrhu na personální změnu v 
Protidrogové komisi Rady hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

55. 26451 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové individuální účelové 
investiční dotace z kap. 0544 v roce 2017 
 

radní Lacko   

56. 26071 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 
01 
 

radní 
Plamínková 

  

57. 25844 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl. m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech"  - VI. 
 

radní 
Plamínková 

  

58. 26122 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/011889/2017 uzavřenou s 
panem Tomášem Pellou za účelem změny 
pronajatého pozemku na 1515/10 v k.ú. 
Dubeč 
 

radní 
Plamínková 

  

59. 26072 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP MHMP s panem Jiřím 
Růžičkou, za účelem chovu včel 
 

radní 
Plamínková 

  

60. 26274 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 919/1 v k.ú. Malá 
Strana, ve vlastnictví HMP, svěřeného do 
správy OCP MHMP Vyšší odborné škole 
grafické a Střední průmyslové škole 
grafické 
 

radní 
Plamínková 

  

61. 26282 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy s vybraným nájemcem na 
pronájem nebytového prostoru - objektu 
veřejných WC v Petřínských sadech, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

62. 24931 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemku 
parc. č. 516/9 v k.ú. Písnice 
 

radní 
Plamínková 
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63. 26325 k revokaci usnesení Rady hl.m. Prahy č. 

2477 ze dne 9.9.2014 k návrhu 
personálních změn členů Komise Rady 
hl.m. Prahy pro projekt ÚČOV na 
Císařském ostrově 
 

radní 
Plamínková 

  

64. 26013 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP v r. 
2017 
 

radní Wolf   

65. 26388 k návrhu na odpis nevypořádaných 
dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti příspěvkové organizace Pražská 
informační služba, IČO: 00064491 
 

radní Wolf   

66. 26240 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Ropková   

67. 26475 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní Ropková   

68. 26453 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Bezpečné 
klima v českých školách na rok 2017" 
 

radní Ropková   

69. 26420 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 a k návrhu na odpis 
nedobytných pohledávek u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 

radní Ropková   

70. 26436 k návrhu odpovědi panu Petru Vyletovi na 
stížnost na Střední odborné učiliště, Praha 
- Radotín, se sídlem Praha 5 - Radotín, 
Pod Klapicí 11/15 
 

radní Ropková   

71. 26360 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola 
Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, 
Cukrovarská 1, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Ropková   

72. 26191 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní Ropková   
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73. 25624 k návrhu na uzavření podnájemní 

smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání 
společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem" 
 

radní Ropková   

74. 26459 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 
 

radní Hodek   

75. 25529 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Integrované centrum sociálních 
služeb Odlochovice 
 

radní Hodek   

76. 26545 k návrhu na úpravu běžných v kap. 09 
vnitřní správa v roce 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

77. 26228 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
31.5.2017 do 6.6.2017 
 

Ing.Ondráčková   

78. 26378 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
14.6.2017 do 20.6.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26433 Informace - zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o 
své činnosti k 2.Q. 2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

26527 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.6.2017 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

26379 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v květnu 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

26541 Aktualizace jednotného vizuálního stylu hl. m. Prahy ředitelka 
MHMP 
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