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 P R O G R A M  
 42. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 12. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 28. 11. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27854 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
 
- předáno 1.12.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Thuriová 

3. 18999 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení 
Městského rádiového systému TETRA hl. 
m. Prahy - 2. etapa" a ke jmenování 
komise 
 
- předáno 29.11.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 27506 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka, implementace a podpora 
nástroje na vyhodnocování 
bezpečnostních událostí SIEM z 
informačních systémů MHMP“ 
 
- předáno 1.12.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 27787 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníka z účasti v ZŘ a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Chytrá světla PLUS – modernizace 
světel na Karlínském náměstí“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

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

6. 27827 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Nabíjecí stanice – vybudování nových 
nabíjecích bodů pro elektromobily 
(rámcová dohoda na projekční a 
inženýrské práce)“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 27767 k návrhu na využití prostředků fondu 

investic, úpravu odpisového plánu 
příspěvkové organizace ROPID na rok 
2017 a na prodej mobilní aplikace PID 
INFO společnosti Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

8. 27542 k návrhu využití finančních prostředků z 
OP PPR (výzva č. 29) v projektu 
Inovativních využití mobilních dat pro 
projektování veřejné dopravy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

9. 27858 k návrhu dodatku č. 1 k Dohodě o 
integraci vlaků provozovaných v závazku 
veřejné služby na území hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje a o obecném postupu 
zapojení vlaků dálkové a regionální 
dopravy do Pražské integrované dopravy 
v budoucnu do společného integrovaného 
systému Prahy a Středočeského kraje 
 
- předáno 1.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

10. 27935 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o veřejných službách v přepravě 
cestujících k zajištění dopravní 
obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní 
dopravou pro možnost poskytnutí dotace 
na obnovu kolejových vozidel v rámci 
projektu OPD II 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

11. 27697 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníků soutěže o návrh a 
výběru nejvhodnějšího návrhu v 
architektonicko-konstrukční soutěži o 
návrh „Lávka Holešovice-Karlín“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Prajer 

12. 27464 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci 
záměru "Revitalizace veřejného prostoru 
Troja - Vodácká" 
 
- předáno 29.11.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 J.Rak,BBA 
 

13. 25061 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města 
Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace 
veřejného prostoru Troja - Vodácká" 
 
- předáno 29.11.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 27742 k návrhu na schválení výpovědi 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace – víceletého grantu č. 
DOT/64/01/004649/2016 ze dne 25. 4. 
2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 

15. 27468 k návrhu na uzavření dodatků k 
Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 

16. 27848 k návrhu na uzavření dodatku k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem dotace LTC 
2005 s.r.o. 
 
- předáno 1.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Mgr.Fáberová 

17. 27528 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2017 
 
- předáno 29.11.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.25 Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
JUDr.Thuriova 
Ing.Melkesová 
J.Rak,BBA 
 

18. 27993 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí 
účelových dotací městským částem z 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.30  

19. 26457 Mapa infastrukturních deficitů hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 1.11.17 
- přerušeno 7.11.17 
- odloženo 13.11.17 
- výměna USN, P1 USN, DZ – 20.11.17 
- odloženo 21.11.17 
- dodatek – P1 DZ – 22.11.17 
- přerušeno 28.11.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
  

20. 26115 k návrhu na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 4 + CD 
 
- předáno 7.8.17 
- staženo 15.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc 
starosta 
MČ Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 25597 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického 

práva k pozemku parc.č. 2845/33 a ke 
stavbě č.p. 3137 v k.ú. Záběhlice. 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 J.Rak,BBA 
 

22. 27583 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnických podílů k pozemkům v 
k.ú. Střížkov 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 J.Rak,BBA 
 

23. 27823 návrh na schválení úhrady za faktické 
užívání pozemku v k.ú. Slivenec 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 J.Rak,BBA 
 

24. 27793 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/12 
k pozemkům v k.ú. Kobylisy a na 
schválení úhrady za jejich faktické 
užívání 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 J.Rak,BBA 
 

25. 28005 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.,č. 1608/32 k.ú. Ďáblice a na 
uzavření dohody o narovnání 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 J.Rak,BBA 
 

26. 27693 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1560/1, části pozemku parc.č. 
1560/76 a části pozemku parc.č. 
1560/183, k.ú. Košíře 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 J.Rak,BBA 
 

27. 27885 návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Jinonice lokalita Na Vidouli - Stolová 
hora  do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 J.Rak,BBA 
 

28. 28056 úplatný převod pozemků parc.č.  873/238,  
části parc.č. 873/265 a části parc.č. 873/1  
v k. ú. Kamýk 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 27374 k oznámení záměru městské části Praha 6 

na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 6, pozemků v k.ú. 
Bubeneč, předložených podle ustanovení 
§ 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Kubelka 

30. 27048 k návrhu zajištění a financování lékařské 
pohotovostní služby hlavním městem 
Prahou v roce 2018 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Lacko 11.30 Mgr.Vacek 

31. 27842 k návrhu na udělení dotací v rámci 
dotačního programu "Ke stabilizaci 
vybraných zdravotnických nelékařských 
pracovníků ve směnném provozu" 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Lacko 11.35 PhDr.Klinecký 

32. 27320 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2017 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Lacko 11.40 PhDr.Klinecký 

33. 27647 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0504 v roce 2017 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Lacko 11.45 PhDr.Klinecký 

34. 27873 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční a investiční 
dotace z kap. 0504 v roce 2017 
 
 
 

radní Lacko 11.50 PhDr.Klinecký 

35. 27812
• 

o ustanovení Řídícího Výboru 
Implementačního plánu a harmonogramu 
jeho příprav 
 
- staženo z ORR 28.11.17 
 

radní 
Plamínková 

11.55 RNDr.Kyjovský 
 

36. 27872 k návrhu smlouvy o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací mezi 
Českou telekomunikační infrastrukturou 
a.s. a Hlavním městem Prahou 
 
 
 

radní Wolf 12.00 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 26936 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"SPŠE, Ječná 30, P2 - rekonstrukce 
střechy" objektu Střední průmyslové 
školy elektrotechnické, Ječná 30, 121 36 
Praha 2 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní 
Ropková 

12.05 Mgr.Němcová 

38. 27268 ke schválení projektu ve výzvě č. 15 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

12.10 Ing.Andrle 

39. 27802 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní 
Ropková 

12.15 Ing.Andrle 

40. 27836 ke schválení projektu v rámci 22. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní 
Ropková 

12.20 Ing.Andrle 

41. 27780 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní 
Ropková 

12.25 Ing.Andrle 

42. 27750 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní 
Ropková 

12.30 Ing.Andrle 

43. 27655 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční a investiční 
dotace z kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 29.11.17 + výměna DZ 
 

radní Hodek 12.35 PhDr.Klinecký 
 

44. 27533 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb - dofinancování a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017 
 
- předáno 29.11.17 
 

radní Hodek 12.40 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
45. 27884 k návrhu na aktualizaci Základní sítě 

sociálních služeb podle organizací a 
kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v 
příloze Střednědobého plánu rozvoje na 
území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018 
a pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu 
 
 
 

radní 
Hodek 

12.45 PhDr.Klinecký 

46. 27985 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0504 v roce 2017 
 
 
 

radní 
Hodek 

12.50 PhDr.Klinecký 

47. 27632  k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky elektřiny pro orgány a 
organizace hlavního města Prahy na 
období od 1.1.2018 do 31.12.2020" - část 
1. veřejné zakázky: sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro odběry 
připojené z hladiny nízkého napětí 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 
 

12.55 Mgr.Dufková 

48. 27913 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky elektřiny pro orgány a 
organizace hlavního města Prahy na 
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020" - 
část 2. veřejné zakázky: dodávky 
elektrické energie pro odběry připojené z 
hladiny vysokého napětí 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 
 

13.00 Mgr.Dufková 

49. 27849 k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady hl.m. Prahy Magistrátu 
hl.m. Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 
 

13.05  

50. 27980 k návrhu programu jednání 32. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14.12.2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

13.10  

51.  Podání  13.15  
52.  Operativní rozhodování Rady HMP    
53.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27749 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 
01, 03 a 05 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 27782 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0329 - 
RFD MHMP a kap. 0264 - SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27798 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 27098 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům 
dětí a mládeže Jižní Město v působnosti 
odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 27892 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Nebušice na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27928 k návrhu na rozšíření účelu investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha 5 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27637 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý 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 

  

8. 27678 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27804 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 

  



 9 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 27809 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací MČ 
Praha 5 a MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 27867 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektů na 
podporu seniorů vítězné obci v soutěži 
"Obec přátelská seniorům 2017" určených 
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ Praha 7, MČ Praha 
8, MČ Praha 17 a MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 27399 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 v souvislosti s  
vratkou návratné finanční výpomoci 
přijaté do MČ Praha - Dolní Počernice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 26893 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 4 (pozemky v k.ú. Nusle, 
Podolí) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 27832 k žádosti městské části Praha 10 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Vršovice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 10, 
předložené podle § 13 odst. 4. obecně 
závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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15. 22596 k revokaci usnesení Rady HMP č.796 ze 

dne 10.4.2015 k návrhu na bezúplatné 
nabytí pozemků parc. č. 2536/2 a parc. č. 
2536/4 v k.ú. Hloubětín, parc. č. 1066/1 v 
k.ú. Čimice, parc. č. 1518/9 v k.ú. 
Radotín, parc. č. 2891/1 a parc. č. 2899/1 
v k.ú. Ruzyně, parc. č. 2242/10 v k.ú. 
Vršovice a parc. č. 3737/1 v k.ú. Újezd na 
Lesy 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 

  

16. 27748 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 437/16 v k.ú. Radlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 27772 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 4307/55 a parc. č. 4317/4 v k.ú. 
Strašnice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 27786 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemku parc.č. 1378/22 v k.ú. 
Řepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 27821 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 27300 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 27639 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, pachtovní smlouvy, dodatku k 
nájemní smlouvě a uzavření smluv o 
výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 27013 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Městská 
nemocnice následné péče 
 

radní Lacko   

23. 27621 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 27703 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   
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25. 27620 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 
 

radní Lacko   

26. 27653 k návrhu na zařazení azylanta do Státního 
integračního programu podle varianty č. 
II.A usnesení vlády České republiky č. 
954 ze dne 20. 11. 2015, o státním 
integračním programu pro osoby s 
udělenou mezinárodní ochranou v roce 
2016 a v letech následujících 
 

radní Lacko   

27. 27800 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   

28. 27859 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

29. 27889 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

30. 27856 k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace č. 
DOT/66/03001653/2017 mezi hlavním 
městem Prahou a Českou republikou - 
Hasičským záchranným sborem hl. m. 
Prahy a Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace č. 
DOT/66/03/001670/2017 mezi hlavním 
městem Prahou a Českou republikou -  
Hasičským záchranným sborem hl. m. 
Prahy 
 

radní Hadrava   

31. 27250 k návrhu OCP na vypovězení Pachtovní 
smlouvy č. PAC/83/02/024023/2016 
uzavřené s panem Jiřím Slavíkem, na 
pozemky parc.č. 1828 a parc. č. 1830 v 
k.ú. Slivenec, které jsou v majetku hl.m. 
Prahy, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní  
Plamínková 

  

32. 27900 k návrhu na zamítnutí žádostí v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2017 VI. 
 

radní  
Plamínková 

  

33. 27652 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a změnu účelu použití 
ponechaných investičních prostředků z 
roku 2016 v roce 2017 
 

radní Wolf   
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34. 27689 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP a příspěvkových organizací 
divadlo MINOR, Městská knihovna v 
Praze, Pražská informační služba, 
Národní kulturní památka Vyšehrad, 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
Divadlo Na zábradlí a Divadlo na 
Vinohradech v roce 2017 
 

radní Wolf   

35. 27923 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a kapitoly 0666 - 
RED MHMP a poskytnutí individuální 
účelové dotace v oblasti kultury v roce 
2017 
 

radní Wolf   

36. 27658 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 6, Arabská 14 
 

radní 
Ropková 

  

37. 27752 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

38. 27883 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora odborného vzdělávání" 
 

radní 
Ropková 

  

39. 27864 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Zvýšení 
platů pedagogických pracovníků a 
nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství" 
 

radní 
Ropková 

  

40. 27866 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatření a jejich finanční náročnosti R 44 
- 99 k 31.10.2017" 
 

radní 
Ropková 

  

41. 27769 k návrhu na úpravu odpisového plánu 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v kap. 0416 na 
rok 2017 
 

radní 
Ropková 

  

42. 27894 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 
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43. 27931 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

44. 26384 k uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 
DIL/61/02/008036/2017 na realizaci akce 
"Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba 
budovy C“, Gymnázium, Praha 7, Nad 
Štolou 1 
 

radní 
Ropková 

  

45. 27760 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
logopedická a Mateřská škola 
logopedická, Praha 10, Moskevská 29 
 

radní 
Ropková 

  

46. 27623 ke schválení aktualizace vybraných 
kapitol Operačního manuálu OP Praha - 
pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 
 

  

47. 27687 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové investiční 
dotace MČ Praha - Běchovice a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2017 
 

radní Hodek   

48. 27563 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

49. 27692 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

50. 27696 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

51. 27907 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

52. 27670 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Malešice 
 

radní Hodek   

53. 28038 k návrhu na ocenění fyzických osob za 
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 
2017 
 

ředitelka 
MHMP 
 

  

 



 14 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
54. 27779 k návrhu na rozpracování usnesení 31. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
30.11.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

55. 27577 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
25.10.2017 do 31.10.2017 
 

Ing.Ondráčková   

56. 27745 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
1.11.2017 do 7.11.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27238 Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-
Kč bez DPH na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých 
ředitelů/ředitelek odborů za měsíc srpen 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

27517 Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-
Kč bez DPH na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých 
ředitelů/ředitelek odborů za měsíc září 2017 
 

ředitelka 
MHMP 
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