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 P R O G R A M  
33. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 9. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 18. 9. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 31056 k návrhu Pravidel pro poskytování 

finančních prostředků z nevyčerpané 
rezervy Smart Cities, vytvořené v rámci 
investiční akce "Projekty ICT Smart 
Cities", ve schváleném rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy na rok 2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30819 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Provozní podpora PROXIO pro hl. m. 
Prahu“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 31041 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zajištění provozu internetového portálu 
hl. m. Prahy praha.eu 2018+“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30195 k návrhu na uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor - Pražské kreativní 
centrum 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Rak,BBA 
 

6. 30835 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Přezkoumání hospodaření 
hlavního města Prahy za kalendářní roky 
2018 - 2023" 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30  

7. 30307 ke Koncepční studii ulice Revoluční 
 
- předáno 19.9.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
zástupce TSK,a.s. 
zástupce DP 
HMP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 30675 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 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 Ing.Rak,BBA 
 

9. 30795 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování servisu a mimosezónní 
uskladnění motocyklů pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy na roky 2018 
- 2022" - 80518 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

10. 30477 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
Programy v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl.m. 
Prahy (jednoleté a víceleté) a grantového 
řízení Programy v oblasti podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl.m. Prahy 
pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 9.50 Mgr.Hajná 

11. 30457 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(ev.č. 90/99/03) uzavřené mezi hl. 
městem Praha zastoupeným spol. TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. a Divadlem Bez 
zábradlí s.r.o. 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 9.55 Ing.Rak,BBA 
zástupce TCP,a.s. 
 

12. 30472 k uzavření dodatku č.1 ke SOD č. 
DIL/61/02/008998/2018 na realizaci akce 
"Pražská konzervatoř P 1- rekonstrukce 
střechy a fasády" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.00 Mgr.Němcová 
 

13. 29539 k návrhu na přijetí výsledků hodnocení 
činnosti na pracovním místě ředitele školy 
v působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.05 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 31119 k věcnému záměru na přijetí obecně 

závazné vyhlášky o omezení provozní 
doby hostinských zařízení 
 
 
 

radní Hodek 10.10 JUDr.Novaková 

15.  Podání  10.15  
16.  Operativní rozhodování Rady HMP    
17.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30765 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 30838 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 30980 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu spolku SK 
Lajdáček z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 30828 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 o vratky finančních prostředků 
do státního rozpočtu, vratku poukázanou 
ze státního rozpočtu a poukázání 
finančních prostředků MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 30856 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý investiční a neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 30933 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 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 30962 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 - Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 30994 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 30997 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 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 31015 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 určený pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 30239 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Malešice z 
vlastnictví společnosti SIDI PRAGUE, 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 30471 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu v k.ú. Modřany z 
vlastnictví společnosti InterCora, spol. s 
r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 30823 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k.ú. Zbraslav z 
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 30242 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 4534/3 k.ú. Horní Počernice a na 
zaplacení za jeho užívání 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 30476 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 3042, k. ú. Krč, obec Praha, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 30624 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 30776 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 30703 k návrhu na výmaz věcného břemene 
zapsaného na LV č. 1379, k.ú. Záběhlice,  
obec Praha 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 30232 k návrhu na odpis vynaložených nákladů 
na zmařenou přípravu realizace stavby č. 
8211 Administrativně-technická budova 
ZZS 
 

radní Lacko   

20. 30684 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 s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 30908 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytů v Domě s chráněnými byty Libuš 
 

radní Lacko   

22. 30702 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

23. 31005 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

24. 30826 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP MHMP - Městská 
poliklinika Praha v roce 2018 
 

radní Lacko   

25. 30982 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2018 III. 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 30435 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - grantu č. 
DOT/66/05/1832/2018 
 

radní Wolf   

27. 30714 k revokaci usnesení Rady HMP č.148 ze 
dne 23.1.2018 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů 36. 
výzvy v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

28. 30936 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 
 

  

29. 30978 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

30. 31010 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

31. 30929 k vydání nesouhlasného stanoviska k 
zápisu právnické osoby 1. IT 
Gymnázium, s.r.o., se sídlem Sousedská 
974/3, Ďáblice, 182 00 00 Praha 8, do 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

32. 30840 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Hodek   

33. 31001 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
obodbí 9. 10. 2018 - 31. 12. 2018 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
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