
Schválená usnesení 13. Rady HMP 
ze dne 3.4.2018 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 1 z 4 

R-28908 693 3.4.2018 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-28774 694 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Pilotní migrace aplikací“ 

R-28842 695 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Bezpečná výměna a archivace dat“ 

R-28729 696 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Zajištění marketingových služeb pro projekty Pražský voucher na 
inovační projekty a Specializované vouchery" 

R-24007 697 3.4.2018 k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku na zpracování studie 
Holešovice Bubny - Zátory 

R-28595 698 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 

R-28815 699 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové jednorázové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 

R-28943 700 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 

R-28945 701 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace organizaci Český zelený kříž, 
o.p.s. 

R-28924 702 3.4.2018 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kapitole 
0811 

R-28840 703 3.4.2018 k návrhu na schválení dohody o narovnání a pronájmu bytových jednotek v 
k.ú. Káraný 

R-28961 704 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem 
na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 

R-28446 705 3.4.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 
0720 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Dubeč a k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků 
investora z akce vedené OTV HMP pod číslem 41315 a názvem "Hasičská 
zbrojnice Dubeč II" na Městskou část Praha - Dubeč a veškeré 
dokumentace ke stavbě 

R-28915 706 3.4.2018 k Návrhu stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie hlavního města 
Prahy do roku 2023 

R-28867 707 3.4.2018 k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku 
parc. č. 307/19 v k.ú. Křeslice na dobu určitou 50 let, s MČ Praha - 
Křeslice, a to za účelem provozování veřejně přístupné parkové plochy s 
prvky dětské zábavy - dětské hřiště 

R-28722 708 3.4.2018 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury z 
kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP v roce 2018 

R-29004 709 3.4.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 

R-29066 710 3.4.2018 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO konané dne 5. 4. 2018 
v Praze 
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R-28560 711 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro 
příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP II" - 1. část 
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 

R-28399 712 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro 
příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP II" - 2. část 
Pojištění vozidel 

R-28686 713 3.4.2018 ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 

R-28687 714 3.4.2018 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP, a.s. č. 4347 - Akce pro BESIP 2018 

R-26522 715 3.4.2018 k uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, 
výstavbě a provozu atletické haly v Praze 

R-28795 716 3.4.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku na služby "Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina - projektová a 
inženýrská činnost" 

R-28949 717 3.4.2018 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/005550/2017 ze dne 
6.3.2017 

R-29116 718 3.4.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 14.3.2018 do 20.3.2018 

R-29267 719 3.4.2018 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-28784 720 3.4.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci 
programu Interreg Europe a na úpravu běžných výdajů v roce 2018 

R-28947 721 3.4.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru 
SVC MHMP na rok 2018, související s projektem "Sportuj po škole za 
školou!" 

R-29026 722 3.4.2018 k návrhu na využití prostředků fondu investic příspěvkové organizace 
ROPID 

R-29044 723 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění 
bydlení azylantů určených pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ Praha 3 a MČ Praha 8 

R-29088 724 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových dotací MČ 
Praha 1, MČ Praha 5 a MČ Praha 13 

R-29101 725 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 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 

R-29102 726 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 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 
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R-29099 727 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určeného pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ 
Praha 18 a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu práce 
České republiky 

R-29112 728 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
na aktivní politiku zaměstnanosti určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 20, MČ Praha - Kolovraty a MČ 
Praha - Troja 

R-29072 729 3.4.2018 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních 
prostředků ze státního rozpočtu 

R-28237 730 3.4.2018 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro stavbu "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská“, na 
pozemcích parc. č. 773/5, 2289, 2328/1, 2329/1, 2330/1, 2331/1, 2415/1 a 
2415/32 vše v k.ú. Holešovice, Praha 7 

R-28233 731 3.4.2018 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 15 (pozemky v 
k.ú. Horní Měcholupy) 

R-27771 732 3.4.2018 k návrhu na úplatné nabytí 11 ks stožárů a propojovacího vedení 
veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích parc. č. 1184/37, 
1184/92, 1184/93, 1184/101, 1184/94, 1184/105, 1184/89, 1184/104, 
1184/97, 1184/99 a 1184/63 vedených v k.ú. Hlubočepy v rámci realizace 
stavby "VÝHLEDY BARRANDOV“ a 21 ks stožárů a propojovacího vedení 
veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích parc. č. 1881/2, 1882, 
1928/1, 1928/6, 1928/7, 1928/8, 1928/9, 1928/16, 1928/17, 1928/22, 
1928/38, 1928/68, 1928/69, 1928/71, 1928/86, 1928/88 a 1928/99 
vedených v k.ú. Dubeč z vlastnictví EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-28808 733 3.4.2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a následné úplatné smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenstvím vlastníků jednotek Amforová 1900 - 1906 

R-28803 734 3.4.2018 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-28649 735 3.4.2018 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

R-28994 736 3.4.2018 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-28817 737 3.4.2018 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2018 

R-29046 738 3.4.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na 
program "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní 
rok 2018" 

R-29073 739 3.4.2018 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
školám, které jsou zřizované MČ hlavního města Prahy 

R-28826 740 3.4.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport 
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R-29089 741 3.4.2018 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 - vratka od soukromé školy 

R-28786 742 3.4.2018 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se 
sídlem Praha 1 - Malá Strana, Maltézské náměstí 476/14, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-28979 743 3.4.2018 k návrhu na čerpání fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola v roce 
2018 

 


