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 P R O G R A M  
3. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 1. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 9. 1. 2020 

-  zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 13. 1. 2020 
                           
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35108 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Upgrade a doplnění nezbytné kapacity 
pro systém sběru logů" 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Bc. Tobiáš, MSc, 
MPA 

3. 35307 k návrhu ICT koncepce MHMP na období 
2019 – 2023 
 
- stažen 13.1.20 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

4. 34884 
 
 

k zadání a přípravě Strategie rozvoje 
bydlení v hl. m. Praze 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
radní JUDr. 
Hana Kordová 
Marvanová 
 

10.20 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

5. 35044 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Záruční a pozáruční servis motorových 
vozidel tovární značky Volkswagen na 4 
roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Šuster, ředitel  
MP HMP 

6. 34166 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0050 
TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace 
Slivenec; zhotovení stavby" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Ing. Prajer 

7. 35143 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech III" - 1. skupina 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 35599 

 
 

ke svolání řádné valné hromady 
společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 
a k doporučení k zastupování HMP na 
této valné hromadě 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

10.40  

9. 35529 Ke strategii regulace reklamy I.: Reklama 
na objektech ve správě Technické správy 
komunikací, a. s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Mgr. Sinčák,  
gen.řed. TSK  
HMP, a.s. 

10. 35285 k návrhu na předložení pozměňovacího 
návrhu k novele zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, do Senátu Parlamentu 
České republiky 
 
- přerušen 16.12.19 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11. 35428 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 42932 P+R Černý Most III.; 
stavební práce" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.55 Ing. Prajer 

12. 35179 k návrhu na vypracování „Strategického 
rámce správy a využití Pražských 
náplavek“ 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.00 Ing. Rak 
Zástupce TCP, 
a.s. 

13. 32296 k návrhu na zrušení a vypořádání 
spoluvlastnictví k pozemkům parc.č. 
4722, 4724 a 4675 vše  k.ú. Smíchov 
 
 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

14. 34344 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/58/01/014342/2008 na pronájem 
prostor sloužících podnikání umístěných v 
objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V 
Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 
- přerušen 16.12.19 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15. 35375 příprava podkladů pro svěření správy 
souboru teplárenského majetku hl. m. 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 35308 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v 
katastrálním území Podolí, obec Praha 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17. 35556 k připojení hl. m. Prahy k Výzvě 
evropských měst k jednání v oblasti 
krátkodobých ubytovacích služeb pro 
turisty 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.25 JUDr. Thuriová 

18. 35522 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha - Lysolaje 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.30 Ing. Tunkl  

19.  Podání  11.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21. 35585 k revokaci usnesení Rady HMP č. 73 ze 

dne 13. 1. 2020 k návrhu programu 
jednání 13. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 23. 1. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35394 k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 

0962, KUC MHMP v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34946 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Novostavba souboru 
polyfunkčních domů“, ulice Na Plzeňce, 
Praha 5 – Smíchov 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

3. 35093 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě o převodu vlastnictví k 
nemovité věci - části  pozemku par.č. 
1483/26 o výměře 751 m2  k.ú. Dubeč 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 35275 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

5. 35342 
 
 

k návrhu OCP na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy na rok 
2020 v kap. 0254 - převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

6. 35493 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Běchovice k podání žádosti o dotaci z 
Národního programu životního prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 35360 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
20 s podáním žádosti o poskytnutí dotace 
z Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 34881 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce a k návrhům 
výpovědí nájemních smluv 
 

radní Chabr   

9. 35114 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 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
 

radní Chabr   

10. 34525 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 17 (pozemky veřejné zeleně v 
k.ú. Řepy) 
 

radní Chabr   

11. 35159 k revokaci usnesení Rady HMP č.1387 ze 
dne 7.6.2016 k návrhu na pronájem 
objektu č.p. 50, ul. Dykova 20, Praha 10 
umístěném na pozemku parc. č. 2114 vše 
k.ú. Vinohrady 
 

radní Chabr   

12. 35026 k návrhu směny pozemků v k.ú. Břevnov 
mezi hlavním městem Prahou a 
společností City Property s.r.o. 
 

radní Chabr   

13. 35309 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s 
přijetím dědictví příspěvkovou organizací 
hl. m. Prahy Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 35371 k vydání stanoviska k zápisu školské 

právnické osoby Metropolitní 
gymnázium, se sídlem Prokopova 100/16, 
130 00 Praha 3, do rejstříku škol a 
školských zařízení - oborová kapacita 
 

radní Šimral   

15. 35395 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu textilních řemesel a 
Střední uměleckou školu textilních 
řemesel, Praha 1, U půjčovny 9 
 

radní Šimral   

16. 35495 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP v roce 2020 
 

radní Třeštíková   

17. 35387 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

18. 35466 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy radní Zábranský 
 

  

19. 35472 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 se stávajícími 
nájemci a s bývalou nájemkyní bytu ve 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

20. 35516 k návrhu na doplnění členů Komise Rady 
HMP pro fond rozvoje dostupného 
bydlení na území HMP 
 

radní Zábranský   

21. 35036 k návrhu na uzavření smlouvy o využití 
prostoru kolektoru se společností 
Kolektory Praha, a.s. 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35329 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 
Prahy 
 

35498 Informace o úpravě cen vstupného do p.o. Zoologické zahrady hl.m. Prahy náměstek primátora 
Hlubuček 
 

35442 
 

Informace ke stavbě č. 42821 Dvorecký most 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  
 

35597 
 

Informace ke stavu přípravy a výstavby Metra I.D 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

 


	 P R O G R A M 

