
 1 

 P R O G R A M  
 8. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 2. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 20. 2. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27986 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Služby systémové podpory SW 
produktů ArcGIS" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 28322 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
komplexních služeb provozu, podpory a 
rozvoje infrastruktury pro provoz karty 
Lítačka 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

4. 28046 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 8 
 
- předáno 21.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.20 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice, 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Chabry 
 

5. 28029 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
 
- předáno 21.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.25 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16, 
M.Popek, 
starosta MČ 
Praha-Lipence 
 

6. 28033 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
 
- předáno 21.2.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.30 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 28262 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků z roku 2017 do 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 v 
kapitole 01 - rozvoj obce 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.35 Ing.Čemus 

8. 28299 k návrhu na propachtování pozemků v 
k.ú. Běchovice, v k.ú. Dolní Počernice, v 
k.ú. Dubeč a v k.ú.Šeberov 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 Ing.Rak,BBA 
 

9. 27877 k návrhu na úplatný převod 12-ti 
pozemků v kat. území Bohnice, Chodov a 
Řepy z vlastnictví hlavního města Prahy 
do vlastnictví společností Reload Alfa 
Czech Republic s.r.o. 
 
- předáno 21.2.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Ing.Rak,BBA 
 

10. 27453 k rozhodnutí o vyloučení uchazečů z 
účasti v zadávacím řízení a k následnému 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem "Rekonstrukce 
kamerového systému CCTV, Obecní dům 
Praha" 
 
- předáno 21.2.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Rak,BBA 
zástupce TPD, 
s.r.o. 
 

11. 27156 k návrhu na aktualizaci Pravidel postupu 
při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně 
souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 21.2.18 
 

radní Lacko 9.55 Ing.Tunkl 

12. 28326 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Sběr, svoz a nakládání s objemným 
odpadem pomocí velkoobjemových 
kontejnerů a provozování mobilních 
sběrných dvorů na území hl. m. Prahy“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.00 RNDr.Kyjovský 

13. 28553 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 169/76 v k. ú. Slivenec do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vlk 

14. 28400 k návrhu na udělení individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 28504 k návrhu na udělení individuální 

neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 
 

16. 28390 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 
28/1879 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.20 Mgr.Němcová 
Mgr.Hruška 

17. 28496 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 43361 
Výstavba tělocvičny Voděradská 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.25 Ing.Prajer 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28254 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 28265 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 28559 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Běchovice k podání žádosti o dotaci ze 
SFŽP v rámci podmínek Národního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 28098 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "stavební úpravy domu 
Plynární 631/1, Praha 7", na pozemku 
parc. č. 233 v k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 27891 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 1 a k návrhu 
na změnu  zřizovací listiny příspěvkové 
organizace  Galerie hlavního města 
Prahy, se sídlem Praha 1, Staroměstské 
náměstí 13/605  (sousoší sv. Jana 
Nepomuckého, k.ú. Nové Město) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

6. 27902 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 - Libuš 
(pozemky v k.ú. Libuš) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 27445 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 16 (pozemky v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

8. 27816 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městským částem 
Praha 3, Praha 15 a Praha - Zbraslav 
(pozemek v k.ú. Žižkov, pozemky v k.ú. 
Horní Měcholupy a pozemek v k.ú. 
Zbraslav) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 27936 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, svěření správy 
věci z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Přední Kopanina 
(polyfunkční objekt č.pop. 193 v k.ú. 
Přední Kopanina) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 28271 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1285/2 v k.ú. Krč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 28324 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2714 a parc.č. 2715 v k.ú. Krč a 
návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc.č. 3295/22 v k.ú. Krč 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 28337 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 990/93 o výměře 1 017 m2 v k.ú. 
Čimice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 28562 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2834/8 k.ú. Žižkov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 28423 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Holyně z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 27554 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

16. 28334 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

17. 28330 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytů v Domě s chráněnými byty Libuš 
 

radní Lacko   

18. 28440  k návrhu na pronájem 2 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

19. 27806 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola při 
Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 
8, Ústavní 91 
 

radní 
Ropková 

  

20. 28279 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola pro 
sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 
169 
 

radní 
Ropková 

  

21. 28368 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium 
Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, 
Ohradní 55 
 

radní 
Ropková 

  

22. 28376 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 8, 
 Za Invalidovnou 1 
 

radní 
Ropková 

  

23. 28383 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků ve vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

24. 28693 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Využití 
pokročilých metod zobrazování a 
audiovizuálních technologií pro podporu 
řešení mimořádných a krizových situací“ 
z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 28711 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektu „Technická pomoc 
OP PPR“ z Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

26. 28676 k návrhu na rozpracování usnesení 34. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
22.2.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28748 Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním 
městem Prahou za rok 2017 
 

radní Lacko 

 
 


	 P R O G R A M 

