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 P R O G R A M  
 14. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 4. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 4. 4. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25387 k návrhu na formalizaci vztahů hlavního 

města Prahy a města Šanghaje na úroveň 
sesterských měst 
 
- předáno 5.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 25310 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka 250 ks PC sestav “ 
 
- předáno 5.4.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 25107 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 "6. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě "Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy" - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
- předáno 5.4.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 25239 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 7/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým 
se vymezují oblasti hlavního města Prahy, 
ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
+ 3x CD 
 
- předáno 5.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.25 Ing.Kaas 

6. 25257 k variantám vydávání parkovacích 
oprávnění městským organizacím za 
sníženou cenu 
 
- předáno 5.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
 

7. 25126 k přípravě stavby "Parkovací dům 
Dědina" 
 
- předáno 5.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24604 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 451 (MČ 
Praha 8; výstavba rodinných domů, 
občanského vybavení, sportovních ploch) 
+ CD 
 
- předáno 5.4.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

9. 24798 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 8) 
 
- předáno 5.4.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

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

10. 24424 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
+ CD 
 
- předáno 5.4.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8 
Ing.Haramul, 
starosta MČ 
Praha-Březiněves 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice 
M.Malina,starosta 
MČ Praha-Dolní 
Chabry 
 

11. 24768 
• 

k harmonogramu pořizování Územního 
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 
 
- předáno 22.3.17 
- staženo 28.3.17 
- • předáno 5.4.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

12. 23374 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 v 
úplném znění k nájemní smlouvě č. 
A/39/546/01 na pronájem objektu č.p. 286 
Karolíny Světlé 18, Praha 1 k.ú. Staré 
Město 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 24370 k návrhu na pronájem části pozemku 
parc.č. 2566/96, k.ú. Dejvice 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 J.Rak,BBA 
 

14. 24652 k návrhu na schválení úhrady za  užívání 
pozemků v k.ú. Ďáblice 
 
- předáno 6.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 25072 k návrhu na financování projektů v rámci 

Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast adiktologických služeb 
pro městské části pro rok 2017 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 

16. 25078 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně příspěvkové organizace 
v působnosti odboru ZSP MHMP - 
Městská poliklinika Praha 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 

17. 25284 k návrhu na využití valorizace nájemného 
v nájemních smlouvách k bytům v 
majetku hl. m. Prahy nesvěřeného 
Statutem hl. m. Prahy městským částem 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Lacko 10.25 Ing.Tunkl 

18. 24745 k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. 
Prahy, Práčská 1885, 106 00, Praha 10 - 
Záběhlice, IČO: 45247650 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.30 RNDr.Kyjovský 
Ing.Krchov,Ph.D., 
ředitel Lesy HMP 

19. 24056 k identifikaci a posouzení možných 
variant správy a provozování Nové vodní 
linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově 
 
- předáno 29.3.17 
- odloženo 4.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Žejdlík,MBA 
předs.předst. 
PVS, a.s. 

20. 19656 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 
mezi Českou provincií Kongregace 
Školských  sester de Notre Dame, se 
sídlem Praha 4, Hornokrčská 709/3 a 
příspěvkovou organizací HMP 
Gymnázium, Střední odborná škola, 
Základní škola a Mateřská škola pro 
sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Mgr.Němcová 

21. 24987 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na  veřejnou zakázku 
"SPŠ elektrotechnická V Úžlabině - 
zateplení fasády a střechy" v objektu 
Střední průmyslové školy 
elektrotechnické, V Úžlabině 320, 100 00 
Praha 10 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.45 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 25171 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Hvězdárna a planetárium 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Cipro 

23. 25060 k návrhu na udělení individuálních 
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2017 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Wolf 10.55 Mgr.Cipro 

24. 25087 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - OZV MHMP v roce 2017 a 
poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2017 
 
- předáno 5.4.17 
 

radní Wolf 11.00 Mgr.Cipro 

25. 24600 
• 

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Pražská informační služba 
 
- předáno 8.3.17 
- přerušeno 13.3.17 
- • předáno 5.4.17 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Cipro 

26. 25023 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Renovace 
výplní okenních otvorů v objektu Nové 
radnice Magistrátu hlavního města Prahy“ 
a ke jmenování komise 
 
- předáno 5.4.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.10 Ing.Pekárková 
zástupce  
SEVEn Energy 
s.r.o. 

27. 24917 k návrhu na výpůjčku veřejných 
prostranství a sloupů veřejného osvětlení 
na území hl.m. Prahy za účelem 
prezentace politických stran a kandidátů v 
rámci volebních kampaní roku 2017 a 
2018 
 
- předáno 5.4.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 J.Rak,BBA 
 

28.  Podání  11.20  
29.  Operativní rozhodování Rady HMP    
30.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25035 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 24524 k návrhu na uhrazení členského příspěvku 
zájmovému sdružení právnických osob 
Asociaci měst pro cyklisty a zapsanému 
spolku CIVINET Česká a Slovenská 
republika 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 25301 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 11 k žádosti o dotaci z 
Ministerstva vnitra na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 25309 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 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 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 25321 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25331 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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 

  

7. 24918 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Praha 10 - Michle, Na 
Slatinách, rozšíření kNN, parc. č. 3098/1, 
D-141349“, na pozemcích parc. č. 3098/1, 
3096/20 a 3096/21 v k.ú. Michle, Praha 
10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 22897 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 23663 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2714/4 a 2359/2  (266 m2) k.ú. 
Hostivař do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 22424 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 717/1 až 717/6 a 717/11 (celk. 971 
m2) v k.ú. Běchovice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 25042 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vlastnického práva k pozemkům v k.ú. 
Radotín (3783 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 24904 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vlastnického práva k pozemku parc. č. 
401/5 v k.ú. Křeslice (25 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 23105 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s 
omezujícími podmínkami po dobu 10 let 
parc.č. 837/6, parc.č. 837/7  v k.ú. 
Břevnov ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 25228 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 752/30 v k.ú. Malešice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 24298 k návrhu na úplatný převod  části 
pozemku parc.č. 3956/2 (180 m2), 
pozemku parc.č. 3958/20 (2 m2) a 
pozemku parc.č.  3958/21 
(1 m2) v k. ú.  Modřany  
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 24696 k návrhu na výmaz věcného břemene na 
pozemku parc.č. 3400/1 a 3400/2 k.ú. 
Horní Počernice 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 24063 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 

pozemku parc. č. 12/2 v k.ú. Lhotka 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25339 k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 
2319 ze dne 20.9.2016 k návrhu na 
pronájem bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

19. 25247 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

20. 24146 k návrhu na  uplatnění výzvy Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR k předkládání 
žádostí o zkrácení vázací doby platnosti 
podmínek pro nakládání s byty 
postavenými s dotací v letech 1997 až 
2013 ve smlouvách mezi MMR ČR a 
HMP 
 
- staženo z ORR 28.3.17 
- doplněn dodatek 3.4.17 
 

radní Lacko   

21. 24896 k návrhu na uzavření Dohody o předání a 
převzetí dokumentace pro zadání stavby a  
práv a závazků investora na stavbu č. 
3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná, 6. 
část 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 24844 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola a Střední škola slaboproudé 
elektrotechniky, se sídlem 
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9 
 

radní  
Ropková 

  

23. 25056 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola na Proseku, se sídlem 
Praha 9, Novoborská 2 
 

radní  
Ropková 

  

24. 25116 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby VĚDA 
základní škola a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky s.r.o., se sídlem 
150 00 Praha 5, Jindřicha Plachty 
1162/20, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

25. 25299 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

26. 25305 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 25312 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol, 
jejichž zřizovatelem jsou městské části 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

28. 25122 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci 
městským částem hlavního města Prahy - 
na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
 

ředitelka 
MHMP 

  

29. 25275 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo č. 
DIL/03/07/000010/2017 s Českou 
republikou, Obvodním soudem pro Prahu 
2 o odborné dezinfekci dokumentů 
 

ředitelka 
MHMP 

  

30. 25028 k návrhu na uzavření Smlouvy o připojení 
č. 90002539, INO/03/07/000005/2017 a 
Smlouvy o zajištění služby distribuční 
soustavy z vn a vvn se zákazníkem č.: 
80002646, INO/03/07/000006/2017; obě s 
provozovatelem distribuční soustavy 
PREdistribuce, a. s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

31. 25141 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.2.2017 do 7.3.2017 
 

Ing.Ondráčková   

32. 25287 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
8.3.2017 do 14.3.2017 
 

Ing.Ondráčková   

33. 25272 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
15.3.2017 do 21.3.2017 
 

Ing.Ondráčková   

34. 25357 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.3.2017 do 28.3.2017 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25334 Informace k architektonickému a výtvarnému řešení stanic metra D - 1. část 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek, 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

25375 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.3.2017 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

25283 Informace o přípravě a následné realizaci projektu Rekonstrukce Bělohorské ulice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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