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 UPRAVENÝ   P R O G R A M  
 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 9. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 12. 9. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26871 k návrhu na schválení pravidel vzájemné 

spolupráce při realizaci projektů Smart 
Prague, k návrhu rozsahu povinnosti 
poskytovat data do Datové platformy 
hlavního města Prahy a k návrhu uložení 
povinnosti MHMP, příspěvkovým 
organizacím a dalším relevantním 
subjektům poskytovat data do Datové 
platformy hl.m. Prahy (DPHM) 
 
- předáno 15.9.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

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

3. 27082 k rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení k 
realizaci veřejných zakázek o poskytování 
služeb v oblasti propagace - víceletého 
partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí 
v oblasti sportu formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 
 
- předáno 12.9.17 
- odloženo 12.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Fáberová 

4.  bod přeřazen do ORR    
5. 26523 k návrhu Standardu přestupních bodů a 

zastávek povrchové dopravy PID 
(Standard zastávek PID) 
 
- předáno 13.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Kaas 
Ing at Ing.Tomčík 

6. 26534 k návrhu Projekt preference - 
Celoměstský projekt preference městské 
hromadné dopravy v Praze v letech 2016-
2020 
 
- předáno 13.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Ing.Kaas 
Ing at Ing.Tomčík 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 25891 k dokumentům P+ Scénáře a P+ Dopravní 

politika Plánu udržitelné mobility Prahy a 
okolí a dalšímu postupu činností 
 
- předáno 2.8.17 
- výměna P3 USN, dodatek k P2 – 9.8.17 
- staženo 15.8.17 
- staženo 29.8.17 
- výměna P3 USN -13.9.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Kaas 

8. 26030 k návrhu na změnu doby nájmu 
nájemních smluv na pronájem částí 
pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 6.9.17 
- odloženo 12.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 J.Rak,BBA 
 

9. 26992 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem objektu č.p. 121, Strakonická 
ul., Praha 5, k.ú. Lahovice 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 J.Rak,BBA 
 

10. 23938 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě č. 
NAO/83/01/016337/2014 
 
- předáno 13.9.17 
- výměna P1 USN 15.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 25513 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Stodůlky a k.ú. Řepy 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 27069 k návrhu na zpracování mikroskopického 
dopravního modelu kapacity Severojižní 
magistrály pro potřeby revitalizace 
veřejného prostoru Severojižní magistrály 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Lacko 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00  

13. 26918 k návrhu na prominutí části poplatků z 
prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 
"Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Lacko 10.05 Ing.Tunkl 

14. 26785 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2017 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Lacko 10.10 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 26664 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 
2018 v oblasti Akce celopražského 
významu 
 
- předáno 15.9.17 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 

16. 26856 k návrhu na vyhlášení Grantového 
programu hlavního města Prahy pro 
oblast adiktologických služeb pro městské 
části pro rok 2018 
 
- předáno 15.9.17 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 

17. 26817 k návrhu na vyhlášení Grantového 
programu hlavního města Prahy pro 
oblast adiktologických služeb pro rok 
2018 
 
- předáno 15.9.17 
 

radní Lacko 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 26427 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka služebních motocyklů pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Hadrava 10.30 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

19. 25583 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 16 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vlk 

20. 25988 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2018 – 2022 
+ CD 
 
- předáno 23.8.17 
- přerušeno 29.8.17 
 

radní 
Plamínková 

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

21. 25996 k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. 
m. Prahy 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní 
Plamínková 

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

22. 23752 k návrhu na zřízení další scény divadla 
Minor 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Cipro 
Z.Pecháček, 
ředitel divadla 
Minor 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 26728 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 

KUC MHMP - kultura v r. 2017 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Wolf 10.55 Mgr.Cipro 
P.Slepička, stat. 
zástupce PIS 

24. 26411 návrhu na vyhlášení grantů hl. m. Prahy k 
výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České 
republiky na rok 2018 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Wolf 11.00 Mgr.Skalický 
 
 

25. 26602 k aktuálnímu znění dílčí části nadnárodní 
přihlášky za hl. m. Prahu k projektu 
"Experimentální sídliště v Evropě 1927 - 
1932" s cílem získat ocenění Evropské 
dědictví (European Heritage Label) v roce 
2019 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Skalický 
 
 

26. 26842 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. 
Prahy (jednoleté a víceleté) a grantového 
řízení Programy podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 
2018 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Hajná 

27. 26747 k návrhu na schválení činností spojených 
s uplynutím období 6 let výkonu práce na 
pracovním místě ředitele školy či 
školského zařízení v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 
- předáno 13.9.17 
 

radní 
Ropková 

11.15 Mgr.Němcová 

28. 26908 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2018 v oblasti 
rodinné politiky v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 15.9.17 
 

radní Hodek 11.20 PhDr.Klinecký 

29.  Podání  11.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26802 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 26829 k návrhu na přidělení přenosných 
parkovacích oprávnění  
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 26558 informace o splnění povinnosti MHMP 
jako krajského úřadu pořídit akční plán 
snižování hluku pro územní aglomeraci 
Praha 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 26902 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
na financování projektu ITI 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 26991 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 26999 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určený na úhradu 
výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 
jeho městským částem v souvislosti s 
přípravnou fází na volbu prezidenta ČR v 
roce 2018 a poskytnutí neinvestičních 
dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 26623 k návrhu na odpis vynaložených nákladů 
na zmařenou přípravu staveb 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 26764 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 26787 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 26011 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 5 (pozemky v k.ú. 
Košíře) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 27043 k návrhu na přerozdělení rozpočtu 

běžných výdajů schváleného odboru 
HOM MHMP v kapitole 08 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 26460 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení v k.ú. Modřany z vlastnictví 
společnosti PENTADOM spol. s r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 26884 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1899/1 a parc.č. 1900 v k.ú. 
Bubeneč z vlastnictví společnosti Pražské 
služby, a.s., Pod šancemi 444/1, Praha 9, 
IČO 601 94 120, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 26758 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3869/4 o výměře 21 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 26766 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1265/1 o výměře 118 m2 k.ú. 
Kobylisy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 26769 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc. č. 1497/1 o výměře 130 m2 a o 
výměře  217 m2, vše k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 26885 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 501/92 v k.ú. Krč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 26927 ke změně jmenování komise v zadávacím 
řízení pro veřejnou zakázku „Kanalizace 
Nemocnice Na Bulovce - projektové 
práce“ 
 

radní Lacko   

19. 26866 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

20. 26986 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 26917 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/011834/2017 ze účelem 
prodloužení doby  nájmu na části 
pozemků ve vlastnictví HMP svěřených 
do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 26449 k návrhu OCP MHMP na uzavření smluv 
o dodávce vody se společností Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 
25656635 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 26888 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

24. 26954 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 
 

  

25. 26890 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 

  

26. 26978 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 nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství" 
 

radní 
Ropková 

  

27. 26891 k vyhlášení 34. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

28. 26892 k vyhlášení 35. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

29. 26914 ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

30. 26309 k návrhu na rozpracování usnesení 29. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
14.9.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

31. 27126 k návrhu na udělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27099 Informace o výsledcích studie efektivity regulačních opatření a průběhu příprav 
regulačního řádu hlavního města Prahy 
 

radní  
Plamínková 

27026 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v červenci 2017 
 

ředitelka 
MHMP 
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