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 P R O G R A M  
18. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 5. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 29. 4. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32717 ke schválení zadání Koncepce Hradební 

korzo 
 
- předáno 30.4.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.10  Mgr. Boháč, 
 ředitel IPR HMP 

3. 32539 k návrhu dodatku č. 17 k Souhrnu 
smluvních dohod uzavřenému dne 
12.10.2011 mezi Hlavním městem Prahou 
a Sdružením ÚČOV na realizaci stavby č. 
6963 Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 
- Nová vodní linka 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.15 Ing. Prajer 

4. 31725 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Stavba č. 3295 
TV Horní Počernice, etapa 0012 IS 
ostatní – Třebešovská 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 Ing. Prajer 

5. 32888 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6. 32792 k záměru na zpracování Prověřovací 
studie městských lodních linek 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.30 Ing. Šustr 
Ing. et Ing. 
Tomčík, ředitel 
ROPID 
 

7. 32562 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o správě majetku a výkonu 
dalších činností č. 
SPR/83/10/023958/2016 ze dne 22. 3. 
2016 
 
- předáno 30.4.2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.35 Ing. Rak, BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 31930 Proces uzavírání smluv na odběr 

elektrické energie od spol. Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. doplněných o 
PRONVED 
 
 
 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak, BBA 

9. 32873 
 
 

VH 

ke schválení výjimky ze zákazu 
konkurence člena dozorčí rady 
společnosti Technologie hlavního města 
Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.45  

10. 32664 k návrhu na poskynutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0504 v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.50 PhDr. Klinecký 

11. 32895 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (střední odborná učiliště, 
pedagogicko-psychologické poradny, 
dětské domovy a domovy mládeže) 
 
 
 

radní Šimral 10.55 Mgr. Němcová 

12. 32950 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.00 Mgr. Cipro 

13. 32723 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v rámci "Programů v oblasti 
podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl.m. Prahy pro rok 2019" a 
„Víceletých programů v oblasti podpory 
aktivit národnostních menšin na území hl. 
m. Prahy (2019 - 2022)“ 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.05 
 
 
 

Mgr. Cipro 
Mgr. Hajná     

14.  Podání  11.10  
15.  Operativní rozhodování Rady HMP    
16.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32884 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

velkého znaku hlavního města Prahy 
České asociaci geocachingu z. s. 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32891 k předložení návrhu na udělení znaku a 
vlajky městské části Praha 20 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 32770 k záměru na odpis nákladů na zmařenou 
investici příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v 
působnosti odboru ochrany prostředí 
MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 32759 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2019 a poskytnutí 
účelových dotací městským částem Praha 
- Ďáblice a Praha – Březiněves 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 32688 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

6. 32781 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření I. 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

7. 32366 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1773/34 v k. ú. Slivenec do vlastnictví 
hl. m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

8. 32605 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 32709 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 
dobu neurčitou, na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
   

  

10. 32493 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě se společností Reality 
IV,. a.s. na pronájem části komunikace 
Opletalova za účelem umístění zařízení 
staveniště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 32890 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 a k 
návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 32919 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva vnitra na ochranu a 
zabezpečení škol a školských zařízení 
jako možných měkkých cílů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 32898 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 32893 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 32519 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

16. 32710 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti se společností DRN, 
a.s. 
 

radní Chabr   

17. 32505 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací 
 

radní Chabr   

18. 32084 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 14 (pozemky v k.ú. Černý 
Most a v k.ú. Hloubětín) 
 

radní Chabr  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 31752 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. Jinonice) 
 

radní Chabr   

20. 32797 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 9 (pozemek v k.ú. Střížkov) 
 

radní Chabr   

21. 32364 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 493/45 v k.ú. Libeň, obec Praha, z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

22. 32652 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikace včetně silničních betonových 
obrubníků, chodníků, svislého dopravního 
značení (3 ks) a vodorovného dopravního 
značení v k. ú. Braník z vlastnictví 
společnosti IMP, s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Chabr   

23. 32733 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 5927/2 a částí pozemků parc.č. 5855 a 
parc.č. 2845/5 v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

24. 32269 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 26/33 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

25. 32499 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2639 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

26. 31382 k návrhu směny pozemku parc.č. 3881/2 v 
k.ú. Vinohrady za část pozemku parc.č. 
4316 v k. ú. Vinohrady ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

27. 32785 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu finančního vypořádání 
příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů a k úpravě rozpočtu v kapitole 
08 v roce 2019 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 30409 k návrhu na schválení uzavření 

podlicenční smlouvy s Agenturou pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest 
 

radní Šimral   

29. 32990 k návrhu na vyřazení uchazečky z 
konkursního řízení na funkci 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Gymnázium pro zrakově postižené a 
Střední odborná škola pro zrakově 
postižené, Praha 5, Radlická 115 
 

radní Šimral   

30. 32053 k návrhu na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy - 
domů dětí a mládeže, v působnosti odboru 
SML MHMP 
 

radní Šimral   

31. 32995 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola strojnická, škola 
hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 
4/287 
 

radní Šimral   

32. 32822 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 9, Chodovická 2250 
 

radní Šimral   

33. 31525 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
dostihového sportu a jezdectví, se sídlem 
U Závodiště 325/1, Velká Chuchle, 159 
00 Praha 5 
 

radní Šimral   

34. 32750 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

35. 32847 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (gymnázia, střední 
odborné školy, vyšší odborné školy, 
speciální školy a školní jídelna) 
 

radní Šimral   

36. 32957 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

37. 32894 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(střední odborná učiliště) 
 

radní Šimral   

 



 7 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 32946 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
na rok 2019, v působnosti odboru SML 
MHMP 
 

radní Šimral   

39. 32975 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v r. 
2019 
 

radní Třeštíková   

40. 32971 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 06 a kap. 09 
 

radní Třeštíková   

41. 32760 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

42. 32661 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 Zábranský   

43. 32812 k návrhu na krátkodobý pronájem bytu 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

44. 32798 k návrhu na prominutí/neprominutí části 
poplatků z prodlení vzniklých z dlužného 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 
dle "Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 

radní Zábranský   

45. 32841 k revokaci usnesení Rady HMP č.3159 ze 
dne 18.12.2018 k návrhu Plánu kontrol, 
přezkoumávání hospodaření a dalších 
činností odboru kontrolních činností 
MHMP na rok 2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 

 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33088 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podnik u hl. m. Prahy za období leden - březen 2019 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 
 
 


	 P R O G R A M 

