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 P R O G R A M  
9. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 3. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 25. 2. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32200 k návrhu na ukončení pořizování 

celoměstsky významné změny V ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 4 - Z 2956/00 (MČ Praha 4, k.ú. 
Lhotka, Vymístění autoservisu a opravny 
a doplnění ploch pro bydlení) 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.10 Ing. Čemus 
 Mgr. Boháč, 
 ředitel IPR HMP 

3. 32408 k návrhu na řešení personální situace v 
příspěvkové organizaci Lesy hl.m.Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.15 RNDr. Kyjovský 

4. 32464 k návrhu na úpravu ceny "Sousedských 
permanentek" do venkovních expozic 
příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl.m. Prahy pro vybrané občany s 
trvalým bydlištěm v těsné blízkosti 
Botanické zahrady hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5. 31973 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky polokošilí pro potřeby Městské 
policie hl.m. Prahy na 4 roky" 
 
- předáno 26.2.2019 
- výměna DZ + P5 DZ – 1.3.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.25 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

6. 32475 k věcnému záměru nového stavebního 
zákona 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

10.30  

7. 32311 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.35  Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 32187 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 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 10.40 Ing. Tunkl 

9. 31821 k návrhu na změnu Pravidel pronájmu 
služebních bytů HMP nesvěřených MČ, 
schválených usnesením RHMP č. 2475 ze 
dne 18.9.2018 a na pronájem služebních 
bytů hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.45  Ing. Tunkl 

10. 32219 rozhodnutí odvolacího orgánu o 
částečném odmítnutí poskytnutí informací 
povinného subjektu ROPID 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.50  

11. 32371 k návrhu na vyvěšení vlajek na budově 
Nové radnice a Škodova paláce ve dnech 
připomínajících významná dějinná výročí 
či okamžiky mimořádného mravního 
významu 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.55  

12. 32382 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.1.2019 do 5.2.2019 
 
- elektronicky 
 

Ing. 
Ondráčková 

11.00  

13.  Podání  11.05  
14.  Operativní rozhodování Rady HMP    
15.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 31843 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 45. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32254 k návrhu OCP MHMP na vypovězení 
nájemní smlouvy č. 
NAO/58/01/000360/2000 uzavřené se 
společností Agentura ProVás, s.r.o., IČO 
25057944 na část pozemku parc.č. 906 v 
k.ú. Malá Strana, který je ve vlastnictví 
HMP, svěřený do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 32203 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy se žadatelem na dobu 
neurčitou na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 32175 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
NAP/58/02/002390/2002 na části 
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených 
do správy OCP MHMP, na dobu 
neurčitou 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 32229 návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní 
smlouvy se společností WAKEMASTER 
s.r.o., IČO 02819082, na dobu neurčitou, 
na část pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 32280 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou 
organizací Lesy hl.m. Prahy, na objekt 
pro obsluhu DUN Vernerák, který je ve 
vlastnictví hl.m. Prahy, svěřený do správy 
OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 32218 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

8. 32222 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 32256 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2018 do 2019 v 
kapitole 02 - Městská infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

10. 32301 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 31761 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 2 (pozemek v k.ú. Vinohrady) 
 

radní Chabr   

12. 31627 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 330/1 o výměře 5 m2 a parc.č. 
332/1 o výměře 76 m2 v k.ú. Prosek 
 

radní Chabr   

13. 32133 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy parc. č. 2244/3531, k. ú. Strašnice, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

14. 32232 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

15. 32233 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 
 

radní Šimral   

16. 32234 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 
 

radní Šimral   

17. 32308 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 
 

radní Šimral   

18. 32310 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Šimral   

19. 31884 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

20. 32213 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

21. 32204 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytu v Domě s chráněnými byty 
 

radní Zábranský   

22. 31958 k návrhu plné moci poskytnuté v rámci 
projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI 
PMO II. financovaného z OP TP (výzva 
č. 3) 
 

pověřená 
řízením MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 32465 k návrhu na rozpracování usnesení 4. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
28. 2. 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

24. 32224 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2018 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

25. 32383 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.2.2019 do 12.2.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

26. 32411 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.2.2019 do 19.2.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 
 


	 P R O G R A M 

