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 P R O G R A M  
28. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 8. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 7. 8. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29850 k připojení hlavního města Prahy k 

mezinárodní iniciativě Pakt starostů a 
primátorů (Covenant of Mayors) 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 30563 k návrhu Celoměstské koncepce rozvoje 
informačních systémů pro potřeby hl. m. 
Prahy a městských částí na období do 
roku 2025 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 30436 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytování služeb Multikanálového 
odbavovacího systému 
 
- předáno 22.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30682 k předložení záměru a zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce „E-
carsharing - výstavba základen pro 
dobíjecí stanice“, k předložení záměru a 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
„E-carsharing - Koncese na provoz“ a k 
předložení objednávky služeb k projektu 
dle příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities - projekt „E-
carsharing v hlavním městě Praze“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
zástupce ICT, a.s. 
 

6. 30676 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků z rezervy Smart Cities, 
vytvořené v rámci investiční akce 
„Projekty ICT Smart Cities“, ve 
schváleném rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na rok 2018 na spolufinancování 
projektů Smart Prague 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
zástupce ICT, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 30500 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování 
znalostí řidičů taxislužby na území 
hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Heroudek 

8. 30842 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40  

9. 29697 k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavební 
úpravy objektů Staroměstské radnice a 
domu U Minuty, Praha 1“ 
 
- elektronicky 
- staženo 7.8.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.45 Ing.Rak,BBA 
 

10. 30849 k návrhu záměru veřejné zakázky 
"Rekonstrukce Průmyslového paláce a 
dostavba jeho levého křídla" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.50 Ing.Rak,BBA 
Mgr.Dohnalová 
 

11. 30750 k návrhu na navýšení prostředků na letní 
údržbu MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 
 
- předáno 22.8.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Šustr 
 

12. 30577 
 

k dokumentu Návrh Plánu udržitelné 
mobility Prahy a okolí a dalšímu postupu 
činností 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Ing.Šustr 
 

13. 30084 
 

k záměru odboru rozvoje financování a 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém pasportizace a správy 
telematických zařízení" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Ing.Šustr 
 

14. 30077 
 

k záměru odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém navádění na volná 
parkovací místa v ulicích Prahy" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 30068 

 
k záměru odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Systém informací o 
dojezdových dobách na Městském 
okruhu" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Ing.Šustr 
 

16. 30058 
 

k záměru odboru rozvoje a financování 
dopravy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Rozvoj dopravně závislého 
řízení na SSZ s vazbou na Městský 
okruh" a ke jmenování komise 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Ing.Šustr 
 

17. 30888 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha 8, MČ Praha 14, MČ Praha-Přední 
Kopanina, MČ Praha-Čakovice, MČ 
Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19 a 
MČ Praha-Kolovraty a k úpravě vlastního 
rozpočtu hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Ing.Šustr 
 

18. 30623 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Kunratice parc.č. 2372/19, parc.č. 
2372//43 a parc.č. 2372/44 a na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (pro 
výstavbu trasy I.D metra) 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Ing.Rak,BBA 

19. 30655 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvýhodnějších nabídek k 
jednotlivým částem veřejné zakázky  v 
užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na služby s 
názvem "Soubor staveb MO st. č. 0081 
MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 
MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. 
č. 8313 Libeňská spojka - vyhotovení 
DUR včetně zajištění inženýrské činnosti 
k získání ÚR" , zahájeném 2. 2. 2018 
uveřejněním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem zakázky 
Z2018-003987 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.35 Ing. Prajer 

20. 30685 k personálním změnám v dozorčí radě 
Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová 
společnost a schválení smlouvy o výkonu 
funkce člena dozorčí rady Dopravního 
podniku hl.m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 30713 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Praha v roce 2018 a 
poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.45  

22. 30619 
 

k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 
partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v 
oblasti sportu 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Mgr.Fáberová 

23. 30807 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2856 ze 
dne 21.11.2017 k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 
04 a přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu na odstranění 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.55 Mgr.Fáberová 

24. 30816 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 0464 a poskytnutí 
jednorázové investiční dotace městské 
části Praha – Lysolaje 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.00 Mgr.Fáberová 

25. 30829 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 04 a přidělení 
mimořádné finanční podpory v oblasti 
sportu na odstranění havarijních stavů a 
rekonstrukce sportovišť 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

11.05 Mgr.Fáberová 

26. 30548 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. pololetí 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.10 Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
Ing.Melkesová 
JUDr.Thuriová 
Ing.Rak,BBA 
 

27. 30689 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2018  a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.15  

28. 30252 k návrhu na vydání celoměstsky 
významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z-2767/00 (Praha - 5; polyfunkční 
stavba) 
 
- elektronicky 
- stažen 7.8.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter,  
starosta MČ 
Praha 5 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 30869 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 

SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta MČ 
Praha 6, 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední 
Kopanina 
 

30. 30870 k návrhu na pořízení změny vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Bryknar,  
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

31. 30871 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jarolím,,  
starosta MČ 
Praha 9 
 

32. 30872 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík,  
starosta MČ 
Praha 12 
 

33. 30873 k návrhům na pořízení změn vlny 16  ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Vondra,  
starosta MČ 
Praha 14, 
Z.Richter, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Počernice 
 

34. 30876 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 2 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Černochová,  
starostka MČ 
Praha 2 
 

35. 30877 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 
05 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík,  
starosta MČ 
Praha 12, 
Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha-Libuš 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 30617 k návrhu na vydání celoměstsky 

významné změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl. 
m. Prahy 
( změna závazné části územního plánu - 
přílohy č.1 OOP č. 6/2009) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

37. 29703 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Jinonice lokalita Na Vidouli - Stolová 
hora  do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.05 Ing.Rak,BBA 
 

38. 29811 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Lahovice - cyklotrasa 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.10 Ing.Rak,BBA 
 

39. 30181 návrh na úplatné nabytí pozemku v k.ú. 
Troja - Revitalizace Troja 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.15 Ing.Rak,BBA 
 

40. 29720 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Troja - Revitalizace Troja 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.20 Ing.Rak,BBA 
 

41. 29780 k návrhu směny pozemků parc.č. 
2160/133, parc.č. 2160/290, parc.č. 
2161/5 a parc.č. 2161/9 v k.ú. Stodůlky ve 
vlastnictví společnosti Trigema Projekt 
Beta a.s. za pozemky parc.č. 2937/1, 
parc.č. 2938, parc.č. 2939, parc.č. 2940, 
parc.č. 2941 a parc.č. 2942 v k.ú. 
Stodůlky ve vlastnictví hl.m. Prahy včetně 
zřízení služebností 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.25 Ing.Rak,BBA 

42. 30258 k návrhu směny pozemků v k.ú. Smíchov 
a Hlubočepy mezi hl.m. Prahou a 
společností Zlatý lihovar, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.30 Ing.Rak,BBA 

43. 30063 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc.č. 1943/7 a pozemku parc.č. 1943/8 v 
k.ú. Krč 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.35 Ing.Rak,BBA 

44. 21016 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 4816/12 v k.ú. Smíchov 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.40 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
45. 30056 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 1639/1, parc. č. 1639/2, parc. č. 1639/3, 
parc. č. 1639/4, parc. č. 1639/5 a parc. č. 
1639/6 o celkové výměře 4.916 m2 v k.ú. 
Troja 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.45 Ing.Rak,BBA 
 

46. 30172 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2811 v k. ú. Braník, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.50 Ing.Rak,BBA 
 

47. 30554 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 506/1, k. ú. Radlice, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.55 Ing.Rak,BBA 
 

48. 30426 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1267 k.ú. Troja 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.00 Ing.Rak,BBA 
 

49. 30560 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
kupní smlouvě č. 
KUP/35/05/004236/2018 a k uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro 
výkup pozemků v k.ú. Košíře 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.05 Ing.Rak,BBA 
 

50. 30184 k revokaci usnesení Rady HMP č.1243 ze 
dne 16.11.1999 k návrhu na převod 
pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví vlastníka sousedícího pozemku 
v lokalitě Kozí - U Milosrdných v kat. 
území Staré Město 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.10 Ing.Rak,BBA 
 

51. 30104 k revokaci usnesení Rady HMP č.1508 ze 
dne 18.9.2012 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků zapsaných na LV č. 1504 a 9971 
pro k.ú. Stodůlky z vlastnictví ČKD  
DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.15 Ing.Rak,BBA 
 

52. 30646 k návrhu na využití předkupního práva ke 
stavbě bez čp/če a stavbě čp. 1136 na 
pozemcích ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.20 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
53. 29708 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

a k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 610/2 k.ú. Staré Město 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.25 Ing.Rak,BBA 
 

54. 30854 k záměru zavedení koncernového řízení 
vybraných obchodních společností v 
majetkovém portfoliu hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.30  

55. 30306 k návrhu na vyhlášení Programů primární 
prevence ve školách a školských 
zařízeních pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 13.35 PhDr.Klinecký 
 

56. 29991 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 
 
 
 

radní Lacko 13.40 PhDr.Klinecký 
 

57. 30820 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha-Suchdol, Městské části Praha 7, 
Městské části Praha-Lysolaje, Městské 
části Praha-Kolovraty a Městské části 
Praha-Zbraslav 
 
 
 

radní Lacko 13.45 Ing.Tunkl 

58. 30482 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice - Krajskému ředitelství 
policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. 
Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 13.50 Ing.Guth 
 

59. 30367 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 a 
poskytnutí účelové investiční dotace 
Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního 
města Prahy kapitoly 07 - BEZPEČNOST 
 
 
 

radní Hadrava 13.55  

60. 25757 návrh na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 3082 TV Radotín, etapa 0017 
Lošetická 
 
 
 

radní 
Plamínková 

14.00 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
61. 30892 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní 
zdroje HMP (včetně OPP) 
 
 
 

radní 
Plamínková 

14.05 Ing.Vlk 

62. 30031 k návrhu  zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Lesy hl. m. Prahy, Práčská 
1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO: 
45247650 
 
 
 

radní 
Plamínková 

14.10 RNDr.Kyjovský 

63. 30217 k návrhu vyhlášení grantů hlavního města 
Prahy - Program podpory kongresového 
průmyslu pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 14.15 Mgr.Cipro 
 

64. 30593 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
individuální neinvestiční dotace 
společnosti POST BELLUM,  o.p.s. za 
účelem instalace expozice pro výstavu 
„Paměť národa“ 
 
 
 

radní Wolf 14.20 Mgr.Skalický 
 
 

65. 30889 k návrhu "Dohody o vypořádání 
vzájemných práv a povinností" mezi 
společnostmi Kvintum s.r.o., PVA a.s., 
ABF, a.s. a Hlavním městem Prahou 
 
 
 

radní Wolf 14.25 zástupce AK 
ROWAN 
LEGAL, 
advokátní 
kancelář, s.r.o. 

66. 30905 k prodeji akciového podílu ve společnosti 
PVA a.s. 
 
 
 

radní Wolf 14.30  

67. 30580 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.35 Ing.Andrle 

68. 30635 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.40 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
69. 30499 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.45 Ing.Andrle 

70. 30505 ke schválení projektů v rámci 32. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.50 Ing.Andrle 

71. 30653 ke schválení projektů v rámci 34. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

14.55 Ing.Andrle 

72. 30654 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2345 ze 
dne 19. 9. 2017 k vyhlášení 35. výzvy k 
předkládání projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 3 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR a ke schválení 
projektů v rámci 35. výzvy Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.00 Ing.Andrle 

73. 30627 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.05 Ing.Andrle 

74. 30688 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.10 Ing.Andrle 

75. 30581 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.15 Ing.Andrle 

76. 30692 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR a za 
účelem vypořádání projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

15.20 Ing.Andrle 

 
 



 11 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
77. 30609 ke schválení smlouvy "Dohoda o 

vytvoření a správě Úvěrového fondu 
INFIN 2018" 
 
 
 

radní 
Ropková 

15.25 Ing.Andrle 

78. 30516 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení 
hlavního města Prahy pro rok 2019 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
 
 

radní Hodek 15.30 PhDr.Klinecký 
 

79. 30748 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy pro rok 2018 v rámci 
dotačního řízení Projektu OPZ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085, v 
oblasti sociálních služeb v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy - podpora registrovaných sociálních 
služeb a úpravu rozpočtu v roce 2018 
 
 
 

radní Hodek 15.35 PhDr.Klinecký 
 

80. 30780 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2018 - II. 
 
 
 

radní Hodek 15.40 PhDr.Klinecký 
 

81. 29597 k záměru odboru VEZ MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
mobilních služeb elektronických 
komunikací" 
  
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.45 Mgr.Dufková 
Ing.Fialka,MBA 
 

82. 30604 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Chlazení Nové radnice" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.50 Ing.Pekárková 

83. 30848 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků projektů "Pražský voucher na 
inovační projekty" a "Specializované 
vouchery" v rámci OP PPR z roku 2017 a 
úpravu rozpočtu v roce 2018 
 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

15.55 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
84. 30668 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Revitalizace Clam-Gallasova paláce" 
 
 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

16.00 Ing.Pekárková 
JUDr.Schmitz 

85. 30864 k návrhu programu jednání 39. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 6.9.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

16.05  

86.  Podání  16.10  
87.  Operativní rozhodování Rady HMP    
88.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29282 k přípravě Reprezentačního plesu hl. m. 

Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 30839 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 28925 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 1 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 1 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 28926 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 2 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 2 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 28927 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 3 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 3 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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6. 28928 

 
k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 5 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 5 v roce 2017 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 28929 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 6 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 6 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 28930 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 7 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 7 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 28931 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 8 za rok 2017 a k 
návrhu na schválení smlouvy o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 8 v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 29758 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 30597 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 30323 k návrhu revokace usnesení č. 3201 ze 
dne 19.12.2017 k návrhu na úplatné 
nabytí částí pozemků parc. č. 2590/38 a 
2590/42 v katastrálním území Kyje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 29954 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže hlavního města Prahy v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 30589 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům 
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

15. 30746 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl.m. Prahy v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 30351 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 

podpory v oblasti sportu pro TJ Sokol 
Praha Královské Vinohrady z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

17. 30683 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové neinvestiční dotace Nadaci 
Terezy Maxové dětem za účelem podpory 
akce TERIBEAR hýbe Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

18. 30503 k návrhu na schválení výpovědi 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005551/2017 ze dne 9.3.2017 
uzavřené se spolkem SK Čechoslovan 
Chuchle, z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

19. 30735 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů (Revitalizace ulice Varhulíkové) 
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

20. 30867 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

21. 30874 
 

k návrhu na navýšení prostředků na 
mostní objekty v rámci běžných a 
kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

22. 30844 
 

k návrhu na na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů (opravy ulice Krymské, 
Zhořelecké a Libeňského mostu) MHMP 
RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

23. 26783 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Regionální 
organizátor pražské integrované dopravy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

24. 30824 
 

k návrhu na uzavření smlouvy č. 
110/2018 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

25. 30900 
 

k návrhu na změnu účelové neinvestiční 
dotace poskytnuté MČ Praha Čakovice na 
opravy chodníků 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

26. 30525 
 

k návrhu na uzavření dohody o ukončení 
příkazní smlouvy č. 
MAN/22/03/000060/2015 uzavřené dne 
9.3.2015, stavba č. 0079 - MO - Špejchar 
- Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - Protihluková 
opatření v ulici V Holešovičkách a okolí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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27. 30922 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů (Revitalizace stromořadí a 
zelených ploch na MČ Praha 8) MHMP 
RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

28. 30520 k žádosti MČ Praha 2 o změnu účelu 
finančních prostředků obdržených v roce 
2017 z podílu MČ na odvodu z loterií dle 
§ 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 30663 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 10 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 30686 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 2 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
průmyslu a obchodu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

31. 30704 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Libuš k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí na 
realizaci projektu "Neplaťte za bioodpad - 
Kompostujte sami! II" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32. 30781 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí z Operačního 
programu Zaměstnanost a z dotačního 
programu EHP a norského grantového 
fondu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

33. 30782 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
a neinvestiční dotace MČ Praha - 
Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - rezerva 
na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

34. 30792 k návrhu na rozšíření účelu investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Libuš z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 
a ponechané k využití ke stejnému účelu v 
roce 2018 včetně změny charakteru části 
dotace ponechané k využití v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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35. 30492 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Běchovice k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí na realizaci projektu 
"Pořízení kompostérů a štěpkovače pro 
občany městské části Praha - Běchovice" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

36. 30570 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
MČ Praha - Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

37. 30615 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

38. 30616 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 20, MČ Praha 22, MČ Praha - 
Ďáblice, MČ Praha - Suchdol a MČ Praha 
- Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

39. 30636 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

40. 30638 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer určený městské části Praha 9 na 
projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný 
EU 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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41. 30694 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 městským částem a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

42. 30712 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 projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

43. 30773 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 projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 8 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

44. 30739 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

45. 30769 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 - 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

46. 30393 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2018 v souvislosti s vrácením části 
návratné finanční výpomoci městskou 
částí Praha 22 - akce Navýšení kapacity 
ZŠ U Obory financovaná v rámci 
Operačního programu Praha - Pól růstu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

47. 30408 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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48. 30321 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 

pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

49. 30594 k návrhu na neschválení splátkového 
kalendáře, neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

50. 24719 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 10 (pozemky v k.ú. 
Vršovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

51. 28899 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 Grabein 
Procházka 

  

52. 29489 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 9 (pozemky v k.ú. 
Vysočany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

53. 29764 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 Praha 
městské části Praha 11 (pozemky v k.ú. 
Háje a Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

54. 28962 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 6 (pozemek v 
k.ú. Ruzyně) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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55. 30478 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 - 
Křeslice (pozemky v k.ú. Křeslice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

56. 30483 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 6 (pozemek v 
k.ú. Dejvice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

57. 28657 k návrhu směny pozemků v.k.ú. Liboc 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

58. 29830 k návrhu na směnu pozemku parc.č. 222/2 
v k.ú. Vyšehrad ve vlastnictví společnosti 
BVK s.r.o., za pozemek parc.č. 264/3 v 
k.ú. Vyšehrad ve vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

59. 30344 k revokaci usnesení Rady HMP č.963 ze 
dne 2.5.2018 k návrhu na směnu pozemků 
mezi Českou republikou s právem 
hospodaření pro Správu železniční 
dopravní cesty, st. org. a hl.m. Prahou, vč. 
zřízení služebností 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

60. 30438 k návrhu směny pozemků v k.ú. Michle 
mezi hl.m. Prahou a fyzickými osobami 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

61. 29542 k návrhu na bezúplatné nabytí movitého 
majetku z vlastnictví České republiky - 
Ministerstva obrany do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

62. 29556 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2111 ze 
dne 29.8.2017 k návrhu na bezúplatné 
nabytí vodovodního díla a veřejného 
osvětlení a pozemků v k.ú. Pitkovice z 
vlastnictví S H A D O W   A G E N C Y 
s.r.o. Liberec do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

63. 30027 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 302/6, v k.ú. Benice, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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64. 30074 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k.ú. Dolní 
Počernice z vlastnictví společnosti Sekyra 
Group, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

65. 30176 k návrhu na bezúplatné nabytí 
přečerpávací stanice splaškových vod a 
pozemku v k.ú. Horní Počernice z 
vlastnictví společnosti H O M E, a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

66. 30343 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku, 
chodníku a rekonstrukce částí chodníků v 
k.ú. Kobylisy, obec Praha z vlastnictví 
společnosti CTR group a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

67. 30429 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizace v k.ú. Újezd nad Lesy z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

68. 30443 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 2238/2 o výměře 4 m2 v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové 
město, 128 00 do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

69. 30466 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu v k.ú. Dolní Počernice 
z vlastnictví společnosti GOLF RESORT 
ČERNÝ MOST a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

70. 30509 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Hlubočepy parc.č. 1606/12, parc.č. 
1606/20 a parc.č. 1617/22 z vlastnictví z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO: 69797111, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

71. 30584 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Kyje z 
vlastnictví společnosti PMS, spol. s r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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72. 30620 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 4131/13 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Dejvice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové 
město, PSČ: 128 00, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

73. 30166 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Bubeneč - Císařský ostrov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

74. 30446 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Strašnice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní organizace do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

75. 30480 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 1608/32 k.ú. Ďáblice a k návrhu na 
zaplacení za jeho užívání 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

76. 30487 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k 
pozemkům v k.ú. Kobylisy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

77. 30508 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1641/11 v k.ú. Řeporyje, obec Praha, 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

78. 30533 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1383/6 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

79. 30561 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2012/3 v k.ú. Kamýk, obec Praha a 
pozemků parc. č. 4254/28, parc. č. 
4277/2, parc. č. 4635/261, parc. č. 
4635/262, parc. č. 4661/4, parc. č. 4752/8, 
parc. č. 4753/12 v k.ú. Modřany, obec 
Praha do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

80. 30598 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Vysočany, Záběhlice a Zbraslav z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 11 
odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném 
ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Grabein 
Procházka 
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81. 30632 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 1569/273 k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

82. 30644 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 192/18 k.ú. Břevnov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

83. 30677 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1230/14 a 1232/5 v k.ú. Běchovice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

84. 30681 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 25 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

85. 29799 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 105, parc.č. 527/2 a parc.č. 527/3 v 
k.ú. Radlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

86. 30149 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 3228/1 o výměře 92 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

87. 30164 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 23/6, k.ú. Košíře 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

88. 29398 
 
   

k návrhu na schválení úplatného převodu 
pozemku parc. č. 2294/10 o výměře 86 
m2 k.ú. Kobylisy a zřízení služebnosti 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

89. 30722 
 

k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 3504 o výměře 177 m2 k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

90. 30669 
 

k návrhu úplatného převodu pozemku 
parc. č. 608 a části pozemku parc. č. 
232/184, oba v k.ú. Černý Most 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

91. 30238 
 

k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1604/4 a částí pozemku parc.č. 
1604/1, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

92. 29459 
 
   

k návrhu směny pozemků v k. ú. Radlice 
za účelem majetkoprávního vypořádání 
podílového spoluvlastnictví mezi 
Československou obchodní bankou, a.s. a 
hl.m. Prahou, vč. zřízení služebnosti 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

93. 29675 
 
  

k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc.č. 2556/1 v k.ú. Nové Město z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Palác Špork, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

94. 30562 
 
   

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parcelní číslo 455/91 a 455/103 v k.ú. 
Krč, obec Praha, z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  



 23 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
95. 30696 

   
k úplatnému převodu pozemku parc. č. 
982/4 o výměře 471 m2 v k.ú. 
Hodkovičky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

96. 30642 
  

k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1623/13 o výměře 101 m2 v k.ú. 
Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

97. 30743 
  

k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1385/1 a pozemku parc.č. 1385/2, 
k.ú. Košíře 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

98. 30535 
 
   

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú.Libeň parc.č. 4020  o výměře 1343 
m2, jehož součástí je stavba bez č.p./ev.č.,  
a části pozemku parc.č. 4014/1 o výměře 
3326 m2 z vlastnictví Dopravního 
podniku hl.m. Prahy, a.s., do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

99. 29338 
   

k návrhu směny v k.ú. Lahovice 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

100. 29596 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 1243, k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

101. 29601 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 719, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

102. 30095 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
části pozemku parc. č. 652/1 k.ú. 
Hradčany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

103. 30263 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 713, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

104. 30268 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 723, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

105. 30147 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce, dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce, k návrhu na udělení 
souhlasů s podnájmem předmětu nájmu a 
k návrhům na výpovědi nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

106. 30283 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemní smlouvě a 
pachtovní smlouvě a uzavření smluv o 
výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

107. 30066 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a výpovědi 
z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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108. 28577 k návrhu na schválení výpovědí 

nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

109. 30274 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Krč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

110. 30374 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Veleslavín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

111. 30599 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 
prodej napájecích kabelů společnosti 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

112. 30494 k návrhu na neschválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

113. 30120 k návrhu na pronájem jiného bytu 
 

radní Lacko   

114. 30121 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

115. 30558 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace a 
úpravy rozpočtu z kap. 0504 a 0544 v 
roce 2018 
 

radní Lacko   

116. 30564 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 
 

radní Lacko   

117. 30600 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2018 
 

radní Lacko   

118. 30651 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 

radní Lacko   

119. 30706 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

120. 30664 k návrhu na personální změnu v 
Protidrogové komisi Rady hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

121. 30485 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
122. 30452 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Národní kulturní 
památka Vyšehrad, se sídlem čp. 159, V 
pevnosti 5b, Praha 2, Vyšehrad, PSČ 128 
00, IČO: 00419745 
 

radní Wolf   

123. 30578 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací Minor a 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v 
roce 2018 
 

radní Wolf   

124. 30602 k návrhu na neposkytnutí individuální 
neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu 
 

radní Wolf   

125. 30591 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace Domu národnostních 
menšin o.p.s. 
 

radní Wolf   

126. 30538 Hodnotící zpráva - Praha kreativní město 
literatury - UNESCO Creative Cities 
Network Monitoring Report 
 

radní Wolf   

127. 30545 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 426/4, parc. č. 426/5, parc. č. 439/1, 
parc. č. 458 a parc.č. 489 v k. ú. Koloděje 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

128. 30575 k návrhu na zvýšení CIN (celkových 
investičních nákladů) odboru OTV 
MHMP v roce 2018 v kap. 01 a 02 
 

radní 
Plamínková 

  

129. 30539 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
odboru OTV MHMP v roce 2018 a na 
navýšení neúčelové rezervy odboru ROZ 
MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

130. 29464 k návrhu dodatku č. 16 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 
 

radní 
Plamínková 

  

131. 28085 k uzavření Dodatku č. 9 na dodatečné  
stavební práce a změnu doby plnění ke 
smlouvě o dílo č. DIL/21/03/000481/2001 
pro stavbu č. 0016 CP JZM I, etapa 0005 
Ukončení 
 

radní 
Plamínková 
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132. 30732 k návrhu OCP na uzavření nájemní 

smlouvy na dobu neurčitou, s panem Ing. 
Vladimírem Moravcem, na část pozemku 
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, parc.č. 3179/14 v k.ú. 
Michle 
 

radní 
Plamínková 

  

133. 30350 
 
 

Dohoda o zániku práva stavby v rámci 
stavby č. 6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0001 Nová vodní linka mezi 
hlavním městem Prahou a Povodím 
Vltavy, státní podnik 
 

radní 
Plamínková 

  

134. 30475 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 
DIL/61/02/008845/2018 na realizaci akce 
"SPŠE, Ječná 30, P2 - rekonstrukce 
střechy“ objektu Střední průmyslové 
školy elektrotechnické, Ječná 30, 121 36 
Praha 2 
 

radní 
Ropková 

  

135. 30381 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2018 v kap. 04 
- Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

136. 30711 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

137. 30590 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

138. 30749 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

139. 30751 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

140. 30761 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

141. 30763 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
142. 30046 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola 
stavební Josefa Gočára, Praha 4, 
Družstevní ochoz 3, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

143. 30633 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného nejvyššího počtu žáků ve 
třídách 1. ročníků ve středních školách 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

144. 30672 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu školské právnické osoby 
Dívčí katolická střední škola, se sídlem 
Platnéřská 191/4, Praha 1, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

145. 30401 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu Vokovice, se sídlem Praha 6, 
Vokovická 32/3 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství a mládeže 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

146. 30611 k revokaci usnesení Rady HMP č. 147 ze 
dne 23. 1. 2018 ke schválení textu 
vzorové Smlouvy o financování projektů 
28. výzvy v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

147. 29562 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 34. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

148. 30325 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Pohřební ústav hl. m. Prahy 
 

radní Hodek   

149. 30650 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

150. 30566 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

151. 30219 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 
zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

152. 30270 k výpovědi Smlouvy o Autorizovaném 
Pracovišti Cebia opravňující k přístupu do 
informačního systému ICARIS EXPERT 
- APC typu ICARIS EXPERT ze dne 13. 
02. 2009 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
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153. 30244 ke schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

sdružených službách dodávky plynu ze 
dne 11.12.2017 uzavřené mezi smluvními 
stranami Pražská plynárenská, a.s. a 
hlavním městem Prahou 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

154. 30493 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
 

  

155. 30766 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

156. 30834 zřízení nové investiční akce 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
 

  

157. 30530 k návrhu na změnu Statutu fondu 
zaměstnavatele 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
 

  

158. 30641 k návrhu Smlouvy o spolupráci při 
hodnocení v rámci Národní ceny České 
republiky za společenskou odpovědnost 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

159. 30441 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
11.7.2018 do 17.7.2018 
 

Ing.Ondráčková   

160. 30621 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.7.2018 do 24.7.2018 
 

Ing.Ondráčková   

161. 30697 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
1.8.2018 do 7.8.2018 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30733 Zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 31.6.2018 na základě 
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

30901 Informace o stavu projednávání záměru úplatného nemovitých věcí v lokalitě 
Nákladového nádraží Žižkov 
 

radní Grabein 
Procházka 

30836 Informace k  záměru odboru OKM na realizaci veřejné zakázky "Novoroční 
ohňostroj pro hlavní město Prahu 2019" 
 

pověřená 
ředitelka MHMP 

30434 Informace pro Radu hl. m. Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem 
Prahou 
 

pověřená 
ředitelka MHMP 

29214 Vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání 
v podmínkách hlavního města Prahy za rok 2017 
 

pověřená 
ředitelka MHMP 

30721 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v červnu 2018 
 

pověřená 
ředitelka MHMP 

 
 


