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 P R O G R A M  
4. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 1. 2019 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 21. 1. 2019 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 32138 k personálnímu obsazení Komise Rady hl. 

m. Prahy místopisné 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10  

3. 32059 k návrhu na zpracování Studie vybraných 

transformačních území v hl. m. Praze 
 

- předáno 22.1.2019 

 

náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

4. 32060 k návrhu na vytipování vhodných 

pozemků pro bytovou výstavbu na území 

hl. m. Prahy 

 

- předáno 22.1.2019 

 

náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

5. 32106 k personálnímu obsazení komisí Rady hl. 

m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25  

6. 31488 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení a k návrhu na 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „ stavba 

č. 3150 TV Benice, etapa 0003 

Komunikace Benice – ul. Květnového 

povstání, ul. Na Luka a Na Koupališti“ 

 

- předáno 22.1.2019 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 Ing. Prajer 

7. 31625 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k 

veřejné zakázce "Stavba č. 3168 TV 

Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část 

B,C,D“ 

 

- předáno 22.1.2019 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35  Ing. Prajer 

8. 32030 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"stavba č. 6963 Celková přestavba a 

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 

etapa 0003 - kalové hospodářství - studie" 
 

- předáno 22.1.2019 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40  Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 32120 k přípravě stavby "Tramvajová trať 

Václavské náměstí" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.45  Ing.Witowski, 

 gen.řed. DPP, a.s. 

10. 32088 

 

VH 

k volbě člena výboru pro audit 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti a schválení smlouvy 

o výkonu funkce člena výboru pro audit 

Dopravního podniku hl. m. Prahy, 

akciové společnosti 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50  

11. 32083 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci 

s Technickou správou komunikací hl. m. 

Prahy, a.s. 
 

- předáno 22.1.2019 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55  Ing. Šustr 

12. 31766 k návrhu smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi hl. m. Prahou a Pražskou 

teplárenskou, a. s. v rámci akce BESIP 

Mírového hnutí - Brodského na území 

MČ Praha 11 
 

- předáno 22.1.2019 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.00  Ing. Šustr 

13. 31904 k revokaci usnesení Rady HMP č.2304 ze 

dne 30.8.2018 k návrhu řešení strategie 

parkování na vybraných veřejně 

hlídaných parkovištích ve správě TSK hl. 

m. Prahy, a.s. 
 

- předáno 22.1.2019 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.05  Ing. Šustr 

14. 32097 k návrhu na zřízení Komise Rady HMP 

pro cyklistickou dopravu 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.10  

15. 31932 k návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 

Prahy pro parkování 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.15  

16. 32078 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací 

z investiční rezervy pro městské části hl. 

m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy na rok 2019 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.20  

17. 32173 k personálnímu obsazení Majetkové 

komise Rady hl. m. Prahy 
 

 
 

radní Chabr 11.25  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

18. 31787 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě č. DIL/62/03/005734/2018 

(Objednatel), č. 169/2018 (Poskytovatel) 

 

- staženo 21.1.2019 

- upraveno a předáno 22.1.2019 

 

radní Třeštíková 11.30 Mgr. Cipro 

19. 32121 

 

VH 

 

k personální změně dozorčí rady 

společnosti Obecní dům, a.s. 

 

 

 

radní Třeštíková 11.35  

20. 31975 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

12.12.2018 do 18.12.2018 

 

 

 

Ing. 

Ondráčková 

11.40  

21.  Podání  11.45  

22.  Operativní rozhodování Rady HMP    

23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 31957 k návrhu na úpravy rozpočtu – kapitoly 

0962, KUC MHMP v roce 2019 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 31914 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

pachtovní smlouvy č. 

PAC/54/09/016777/2018 na části 

pozemků a pozemky v k.ú. Běchovice ve 

vlastnictví HMP, svěřené do správy OCP 

MHMP, a to na dobu neurčitou 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

3. 31406 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

4. 31983 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Suchdol k podání žádosti na Ministerstvo 

životního prostředí o poskytnutí dotace z 

Operačního programu Životní prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5. 31977 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha - Lipence na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

6. 31915 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

7. 31921 k návrhu na změnu charakteru části 

investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 

z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

8. 31968 k návrhu časového plánu vyúčtování 

výsledků hospodaření hlavního města 

Prahy za rok 2018 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9. 31896 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 

odbornou školu zdravotnickou a Střední 

zdravotnickou školu, Praha 1, Alšovo 

nábřeží 6 

 

radní Šimral   

10. 31976 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Pedagogicko-psychologickou poradnu pro 

Prahu 11 a 12, se sídlem Praha 4, 

Kupeckého 576/17 

 

radní Šimral   

11. 32033 k vydání souhlasu školám poskytujícím 

předškolní a základní vzdělávání 

zřizovaných hl.m. Prahou k zapojení se do 

Výzvy č. 02_17_047 - Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání II v Operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

jako partneři městských částí hl. m. Prahy 

na realizaci individuálních projektů 

 

radní Šimral   

12. 30891 k návrhu využití finančních prostředků ze 

Státního fondu životního prostředí ČR 

 

radní Šimral   

13. 32005 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06, odboru 

62 - KUC MHMP - převod 

nevyčerpaných finančních prostředků z 

roku 2018 do roku 2019 

 

radní Třeštíková   

14. 31960 k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 

Prahy na rok 2019 městským částem hl.m. 

Prahy a úprava rozpočtu kap. 06 

 

radní Třeštíková   

15. 31746 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 Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16. 32040 ke schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o 

pojištění majetku podnikatelů a o 

pojištění odpovědnosti č.899-21929-15 ze 

dne 22.4.2015 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

17. 31998 k návrhu na rozpracování usnesení 3. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

24.1.2019 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32090 k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k 

navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

32067 Zpráva o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního 

plánu Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců za rok 2018 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


