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 P R O G R A M  
 5. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 2. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 4. jednání Rady HMP ze dne 31. 1. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24245 k návrhu Iniciální rámcové dohody o 

koordinovaném postupu v rámci projektu 
Metra I. D a okolní výstavby v lokalitě 
Krč 
 
- předáno 19.12.16 
- staženo 20.12.16 
- odloženo 24.1.17 
- výměna USN, P1 – 1.2.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.10 Mgr.Dolanský 
 

3. 23618 k návrhu na schválení Smlouvy o 
spolupráci a sdružení veřejných 
zadavatelů pro akci „Exit 4 - napojení 
Vestecké spojky II. etapy a západní 
komerční zóny Průhonice“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Ing.Kaas 

4. 22568 k návrhu na schválení Memoranda o 
spolupráci při vzájemném 
majetkoprávním vypořádání staveb 
pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších nemovitostí 
souvisejících se stavbou dálnice D0 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Ing.Kaas 

5. 24572 k návrhu na přidělení jednoletých a 
víceletých grantů v oblasti podpory sportu 
a tělovýchovy na rok 2017 v programech 
II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., 
III.B.1, III.C.1., IV.A., IV.B., IV.C. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 
 

6. 24404 Mapa infrastrukturních deficitů hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 1.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.30 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 24418 k návrhu zadání celoměstsky významných 

změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 2 
+ CD 
 
- předáno 1.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

8. 24423 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 
+CD 
 
- předáno 1.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

9. 14990 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1635/07  
(Praha 8; výstavba obytných domů) 
+CD 
 
- předáno 1.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ 
Praha 8 
 

10. 24431 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 16 
+CD 
 
 
- 2.2.17 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
M.Popek,starosta 
MČ Praha –  
Lipence, 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha-Zbraslav 
 

11. 24432 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 17 
+CD 
 
- 2.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Synková, 
starostka MČ 
Praha 17 
 

12. 23343 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/58/01/018829/2010 na pronájem 
pavilonu "B" nemovitosti č.p. 1199 
Rajmonova 4, Praha 8 k.ú. Kobylisy 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Mgr.Dolanský 

13. 23202 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1209/62 v kat. území Háje z 
vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví společnosti Arkalycká, s.r.o. 
(180 m2) 
 
- 2.2.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Mgr.Dolanský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 24446 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 

0662 a udělení individuálních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 
2017 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 

15. 24348 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu č. 
43102 ZŠ Romance - Uhříněves s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní  
Ropková 

10.15 Ing.Prajer 

16. 24347 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu č. 
43101 ZŠ Kolovraty  s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní  
Ropková 

10.20 Ing.Prajer 

17. 23722 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "ZUŠ 
Klapkova 156/25 Praha 8 - půdní 
vestavba" v objektu Základní umělecké 
školy, Praha 8, Klapkova 156/25. 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní  
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 

18. 24227 k vyloučení nabídky uchazeče SPS 
engineering, s.r.o. z řízení veřejné 
zakázky "Gymnázium Nad Štolou P7 - 
Nástavba budovy C" 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.30 Mgr.Němcová 

19. 24382 k návrhu odpovědi panu Simonu 
Weigertovi na části dvou stížností na 
Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 - 
Klánovice, Smržovská 77 
 
- předáno 1.2.17 
 

radní  
Ropková 

10.35 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 24561 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 – 

Školství, mládež a sport a kap. 10 – 
Pokladní správa v souvislosti s 
financováním služeb přímo souvisejících 
s přípravou projektů z výzvy č. 12 
Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR „Energetické úspory v městských 
objektech – Realizace pilotních projektů 
přeměny energeticky náročných 
městských budov na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie“ 
 
- přerušeno 31.1.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 

21.  Podání  10.45  
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. 24764 ke schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytování služeb podpory a údržby 
programového vybavení č. 
INO/40/60/003198/2015 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 24569 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2016 do roku 2017 a na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v roce 
2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 24478 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k 
dotační smlouvě pro subjekty působící v 
oblasti sportu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 23960 k návrhu na uzavření dodatku č. 25 ke 
smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace stavby městského okruhu č. 
0079 Špejchar - Pelc/Tyrolka č. SM 
17/408/98 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 24177 k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí se 

společností PREdistribuce a.s o připojení 
na napěťové hladině VN pro stavbu č. 
42932 P+R Černý Most III. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 24630 k návrhu na změnu účelu části dotace 
poskytnuté MČ Praha - Křeslice v roce 
2015 a 2016 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod 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. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 24651 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2017 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 24199 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem rozšíření plochy pro 
parkovací stání v areálu Zkratovny 
Běchovice, na pozemku parc. č. 1327/114 
v k.ú. Běchovice, Praha - Běchovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

9. 24212 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavebního záměru 
„Mycí centrum na pozemku parc. č. 
3067/30 - k.ú. Michle, Praha 10“ 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

10. 22771 úplatný převod pozemku parc. č. 3320/16 
o výměře 7 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 23309 k návrhu na úplatný převod pozemků par. 
č. 1234/111 a parc. č. 1293/202  v k.ú. 
Řepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 23765 k návrhu na úplatný převod  pozemků 
parc.č. 4400/734 a parc.č. 4400/740  v k. 
ú. Modřany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 24415 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního 
díla v k.ú. Krč z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 24516 k návrhu na stanovení nájemného v 
nájemních a pachtovních smlouvách na 
pronájem či pacht nebytových prostor, 
budov a pozemků v působnosti HOM 
MHMP 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 23583 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc.č. 3124/4, parc.č. 3124/24, parc.č. 
3124/25 a parc.č. 3124/31 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23707 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2780/170, parc.č. 3124/22 a parc.č. 
3124/23 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 24586 k návrhu na personální změnu v 
Protidrogové komisi Rady hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

18. 24549 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2016 do kapitálových 
výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
rok 2017 odboru HOM MHMP v 
kapitolách 08 a 05 
 

radní Lacko   

19. 24369 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

20. 24517 k návrhu na pronájem 2 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 24337 k návrhu na uzavření osmi smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 

radní Lacko   

22. 24663 k návrhu na vyslovení nesouhlasu s 
podnájmem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve 
spolupráci s hl. m. Prahou 
 

radní Lacko   

23. 24460 k návrhu na zvýšení osobního příplatku 
ředitelce příspěvkové organizace v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence 
 

radní Lacko   

24. 24499 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2017 
 

radní Lacko   

25. 24544 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2017 
 

radní Hadrava   

26. 24441 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 24532 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2017 - převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2016. 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 24488 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hlavního města 
Prahy v průběhu r. 2017 
 

radní Wolf   

29. 24522 k návrhu na uzavření dodatku č.15 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 

radní 
Plamínková 
 

  

30. 23760 k vydání nesouhlasného stanoviska k 
zápisu právnické osoby MEZINÁRODNÍ 
GYMNÁZIUM MODELINGU a 
STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA, se 
sídlem Rybná 716/24, Praha 1, do 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

31. 24459 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2017 v  kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2016 
 

radní  
Ropková 

  

32. 24398 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí odkazu do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

radní  
Ropková 

  

33. 24610 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

34. 23802 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední škola umělecká a 
řemeslná, se sídlem 150 00 Praha 5, Nový 
Zlíchov, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

35. 24654 k informaci o spolupráci Hl. m. Prahy s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu 
(MPO) na implementaci finančního 
nástroje (FN) spravované Národním 
inovačním fondem, investiční společností, 
a.s. (NIF). 
 

radní  
Ropková 

  
 
 

36. 24578 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport (Akademie umění 
a kultury pro seniory HMP) 
 

radní  
Ropková 

  

37. 24587 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2017 v  kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2016 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 24514 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků u projektu "Krajský 
akční plán vzdělávání v hlavním městě 
Praze" odboru školství a mládeže MHMP 
v rámci  Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 
 

radní  
Ropková 

  

39. 24612 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
finančního vypořádání projektů z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

40. 24614 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
finančního vypořádání projektů z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

41. 24641 k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2016 do roku 2017 
odboru FON MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

42. 24531 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní Hodek   

43. 24453 k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2016 do roku 2017 v 
kap. 0504 a úpravu rozpočtu v kap. 0504 
 

radní Hodek   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24648 Informace o evidenci chovatelů psů v hlavním městě Praze vč. informace o útulcích 
spravovaných hl.m. Prahou v roce 2016 
 

ředitelka 
MHMP 
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