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 P R O G R A M  
45. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 12. 2018  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 44. jednání Rady HMP ze dne 11. 12. 2018 

                           - zápis ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 13. 12. 2018 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 31758 ke zřízení komisí Rady hl. m. Prahy 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.10  

3. 31897 

 

  VH 

k personální změně v dozorčí radě 

společnosti Operátor ICT, a.s. 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15  

4. 31856 

 

  VH 

ke změně členů dozorčí rady společnosti 

Kolektory Praha, a.s. 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20  

5. 31857 

 

  VH 

k personální změně v dozorčí radě 

Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25  

6. 31872 

 

  VH 

ke změně stanov společnosti Pražské 

služby, a.s. 
 

- předáno 13. 12. 2018 

- výměna P1 USN, P1 DZ – 17.12.18 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30  

7. 30947 k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. 

INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 

k zajištění komplexního systému 

nakládání s komunálním odpadem na 

území hl.m. Prahy pro rok 2019 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 

8. 31629 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 

zakázce na stavbu č. 0012 

"Protipovodňová opatření na ochranu 

hl.m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 

11 Přední Kopanina“ 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 Ing. Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 31670 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 

zakázce „Opravy protipovodňových 

opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie 

Malá Strana, Kampa“ 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Vlk 

10. 31916 

 

  VH 

ke schválení výjimky ze zákazu 

konkurence členů dozorčí rady 

společnosti Technická správa komunikací 

hl. m. Prahy, a.s. 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50  

11. 31214 k návrhu Dodatku č.6 o úplném znění 

Smlouvy o zajištění správy majetku a 

výkonu dalších činností, uzavřené dne 

12.1.2017 mezi hlavním městem Prahou a 

Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55 Ing. Šustr 

12. 31819 k účasti hlavního města Prahy v 

mezinárodní soutěži Evropské parkovací 

asociace EPA Awards 2019 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.00 Ing. Šustr 

13. 31785 k návrhu na schválení rozpočtů 

příspěvkových organizací hlavního města 

Prahy na rok 2019 a střednědobých 

výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací hlavního města Prahy na roky 

2020 a 2021 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.05  

14. 31899 

 

  VH 

k personální změně v dozorčí radě a  

představenstvu společnosti Pražská 

plynárenská Holding a.s. 

 

 

 

radní Chabr 11.10  

15. 31538 k projektovému záměru "Podpora 

vybraných druhů sociálních služeb v 

krajské síti sociálních služeb na území hl. 

m. Prahy na roky 2019-2021" 

financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

- předáno 17. 12. 2018 

 

radní 

Johnová 

11.15 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 31650 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Pedagogicko-

psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se 

sídlem Praha 3, Lucemburská 40 
 

- předáno 13. 12. 2018 
 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 

17. 31418 k návrhu na zrušení "Statutu Jedličkova 

ústavu a škol pro tělesně postižené hl.m. 

Prahy" 

 

- předáno 17. 12. 2018 

 

radní Šimral 11.25 Mgr. Němcová 

18. 31633 k návrhu na vytipování pozemků pro 

výstavbu nové sportovní infrastruktury na 

území hl. m. Prahy 

 

- předáno 13. 12. 2018 

 

radní Šimral 11.30 zástupce SVC 

MHMP 

19. 31913 

 

  VH 

k personální změně dozorčí rady 

společnosti Obecní dům, a.s. 

 

- předáno 17. 12. 2018 

 

radní 

Třeštíková 

11.35  

20. 31653 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 

hospodaření a dalších činností odboru 

kontrolních činností MHMP na rok 2019 

 

- předáno 17. 12. 2018 

 

pověřená 

řízením MHMP 

11.40 Ing.Ondráčková 

21.  Podání  11.45  

22.  Operativní rozhodování Rady HMP    

23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 31794 

 

  

ke schválení revize č. 3 Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR pro 

programové období 2014 - 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 31806 

 

  

k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. 

Prahy mezinárodního projektu 

FINERPOL v roce 2018 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

3. 31786 

 

   

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

předběžného financování projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2018 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 31827 

 

 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování a vypořádání projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR, za účelem vypořádání projektů z 

Operačního programu Praha - 

Adaptabilita a za účelem zapojení úroků 

do rozpočtu hl. m. Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5. 31830 

 

 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů HMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2018 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

6. 30972 k návrhu na navýšení celkových 

investičních nákladů příspěvkové 

organizace Institut plánování a rozvoje hl. 

m. Prahy v roce 2018 v kap. 01, k akci 

Evidence územního řízení a stavebního 

řízení 

 

I.náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 31540 k návrhu na převod finančních prostředků 

na základě Smlouvy o společném 

zadávání veřejné zakázky "Nové prvky 

pražského mobiliáře - zastávka" uzavřené 

mezi odborem HOM HMP a 

příspěvkovou organizací Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 

I.náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8. 31094 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy za 

účelem realizace stavebního záměru 

„Novostavba domova pro seniory“, na 

pozemcích parc. č. 871/21, 871/20 a 

1271/5 v k. ú. Libuš a parc. č. 4423/124 v 

k. ú. Modřany 

 

I.náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9. 31193 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro Čimický přivaděč pro stavbu „PSE - 

nová R420 kV a V409/419 - smyčka 

PSE“, na pozemcích v k. ú. Čimice a 

Dolní Chabry, Praha 8 

 

I.náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10. 31499 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu „Mobilní 

protipovodňová ochrana objektu 

Loděnice“ na pozemcích parc. č. 1618/1, 

1618/2, 1619/2, 1619/5, 1625/1, 1626 a 

1647/1 vše v k. ú. Troja, Praha - Troja 

 

I.náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 31712 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2018 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

12. 31413 k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti 

pachtýře o ukončení pachtovní smlouvy č. 

PAC/54/09/011958/2017, uzavřené dne 

4.7.2017, a to dohodou ke dni 1.11.2018 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

13. 31837 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s 

přijetím dědictví do vlastnictví 

příspěvkové organizace Zoologická 

zahrada hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

14. 30753 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů 

hl.m. Prahy na r. 2018 a běžných výdajů 

minulých let 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

15. 31809 k přijetí/vrácení účelových transferů ze 

státního rozpočtu a státních fondů a k 

navazujícím úpravám rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 31774 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 

práce České republiky na Operační 

program Zaměstnanost určených pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 3, MČ 

Praha 22, MČ Praha - Ďáblice, MČ Praha 

- Klánovice, MČ Praha - Koloděje a MČ 

Praha - Suchdol 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 31810 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery z Ministerstva životního 

prostředí v souvislosti s financováním z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových dotací MČ Praha - 

Přední Kopanina 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 31816 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 

určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha 11 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19. 31824 k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů 

vlastního hlavního města Prahy v roce 

2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva 

zdravotnictví na specializační vzdělávání 

nelékařů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 31808 

 

   

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery z Úřadu práce České republiky 

na výkon pěstounské péče určené MČ 

HMP a poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace MČ Praha 3 a MČ Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 31839 

 

  

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery z Ministerstva životního 

prostředí v souvislosti s financováním z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových investičních dotací 

MČ Praha 4, 8 a Lipence 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22. 31848 

 

    

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2018 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23. 31853 

 

       

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 

poskytnutý investiční a neinvestiční 

transfer ze státního rozpočtu v souvislosti 

s financováním projektu z Operačního 

programu Životní prostředí z Ministerstva 

životního prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24. 31875 

 

     

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 

práce České republiky na Operační 

program Zaměstnanost určených pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 20 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25. 31880 

 

  

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery z Ministerstva vnitra na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

na rok 2018 určených pro MČ HMP a na 

poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26. 31886 

 

   

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 

transfer z Ministerstva životního prostředí 

v souvislosti s financováním z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha - Křeslice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27. 31888 

 

   

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 

transfer ze Státního fondu životního 

prostředí v souvislosti s financováním z 

Národního programu Životní prostředí - 

IV určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové investiční dotace MČ Praha 20 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28. 31889 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 

práce České republiky na Operační 

program Zaměstnanost určených pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha - 

Kolovraty 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

29. 31890 

 

       

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určený MČ HMP 

a poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

MČ Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

30. 31895 

 

   

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu z Ministerstva životního 

prostředí v souvislosti s financováním 

projektu Digitální povodňový plán z 

Operačního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

31. 31901 

 

   

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 

transfer určený městské části Praha 9 na 

projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný 

EU 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

32. 31849 

 

  

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 v 

souvislosti s vratkou částí neinvestičních 

transferů z Ministerstva zdravotnictví na 

specializační vzdělávání nelékařů 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

33. 31885 

 

  

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2018 o vratku finančních prostředků 

do státního rozpočtu 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

34. 31891 

 

   

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2018 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na 

úhradu nákladů na sociální pohřby a jejich 

poskytnutí MČ Praha - Nebušice 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

35. 31893 

 

   

  

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy určený na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2018 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

36. 31757 

 

  

k návrhu k porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizace v působnosti 

odboru ZSP MHMP 
 

radní 

Johnová 

  

37. 31664 

 

   

k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 

0505 a použití fondu investic u 

příspěvkové organizace Městská 

poliklinika Praha v roce 2018 
 

radní 

Johnová 

  

38. 31869 

 

   

k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 

0505 
 

radní 

Johnová 

  

39. 31762 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na rozvojový program 

"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 

soutěžích ve školním roce 2017/2018 - 

Excelence základních škol 2018" 
 

radní Šimral   

40. 31864 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha a vrácení účelového neinvestičního 

transferu od škol, zřizovaných MČ hl. m. 

Prahy 
 

radní Šimral   

41. 31858 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou a u škol a školských 

zařízení, zřizovaných městskými částmi 

hlavního města Prahy a k návrhu na 

úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 30.11.2018" 

radní Šimral   



 9 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

42. 31866 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 

0416 - vrácení neinvestičních transferů 

poskytnutých z MŠMT 

 

radní Šimral   

43. 31877 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

44. 31793 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a fondu odměn u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2018 

 

radní Šimral   

45. 31598 

 

  

k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

a ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství a mládeže 

MHMP 

 

radní Šimral   

46. 31829 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy  kap. 06 a 

příspěvkové organizace Národní kulturní 

památka Vyšehrad 

 

radní 

Třeštíková 

  

47. 31771 

 

  

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

zvláštního určení hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

48. 31841 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 

m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský    

49. 31783 k návrhu na rozpracování usnesení 2. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

13.12.2018 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

50. 31855 

 

    

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 

2018 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

51. 31863 

 

   

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 

2018 

 

pověřená 

řízením MHMP 
  

52. 31797 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od  

14.11.2018 do 20.11.2018 

 

Ing.Ondráčková   

53. 31798 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od  

21.11.2018 do 27.11.2018 

 

Ing.Ondráčková   

 
 

 

 


