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 P R O G R A M  
 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 6. 2018 

 
UPRAVENÝ  PROGRAM 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne12. 6. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29048 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, 
kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 28338 k návrhu na uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor - Pražské kreativní 
centrum 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Rak,BBA 
 

4. 29936 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 20. 6. 2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20  

5. 30168 k záměru odboru OKM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Baletní 
představení Má vlast" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.et Ing. Berková 
 

6. 29751 ke zprávě o vyhodnocení zimní údržby 
komunikací hl.m. Prahy v zimním období 
2017 - 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Šustr 
Ing.Smolka, g.ř. 
TSK, a.s. 
 

7. 29686 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2589/45 v katastrálním území Kyje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 29676 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2590/12 v katastrálním území Kyje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 29477 k návrhu na přidělení dotace pro nestátní 

neziskové organizace v rámci programu 
hl. m. Prahy a MŠMT v oblasti volného 
času dětí a mládeže na rok 2018 
"Naplňování Koncepce podpory mládeže 
na krajské úrovni" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Fáberová 
 

10. 29766 k návrhu na přidělení jednorázové 
účelové neinvestiční dotace v oblasti 
sportu a tělovýchovy ČESKÉMU SVAZU 
CYKLISTIKY, z.s., a České baseballové 
asociaci, z.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Mgr.Fáberová 
 

11. 30169 
 

VH 

k roční účetní závěrce společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost za rok 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Představenstvo 
a dozorčí rada 
Dopravní podnik 
hl.m. Prahy, a.s. 
 

12. 30032 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M. Popek, starosta 
MČ Praha- 
Lipence 
 

13. 29831 k pořízení územní studie Sídliště Ďáblice 
a převodu neinvestičního příspěvku na její 
zpracování 
 
- předáno 13.6.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

14. 29293 k oznámení záměrů městské části Praha 2 
na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 2, bytového domu s 
pozemkem v k.ú. Nové Město a bytového 
domu s pozemkem v k.ú. Vinohrady, 
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 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Kubelka 

15. 30045 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 25.6. 2018 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 29652 k návrhu na neprodloužení Smlouvy o 

výstavbě, provozování a reklamním 
využití městského mobiliáře, uzavřené s 
JCDecaux International dne 14. 11. 1994 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 Ing.Rak,BBA 
 

17. 29579 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Kanalizace Nemocnice Na Bulovce - 
projektové práce" 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.25 Ing.Rak,BBA 
 

18. 29931 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Stavba č. 43312 Černý Most II 
– 5. stavba et. 0002; projektant“ 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.30 Ing.Prajer 

19. 29595 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Stavba č. 8613 Bytové domy Dolní 
Počernice – Jih – dokumentace změny 
stavby a autorský dozor“ 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.35 Ing.Prajer 

20. 29407 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace 
organizaci Remedis, s.r.o. 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.40 PhDr.Klinecký 
 

21. 29902 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.45 PhDr.Klinecký 
 

22. 29906 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.50 PhDr.Klinecký 
 

23. 29784 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2019 - 2023 
+ CD 
 
- předáno 13.6.18 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 29486 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru dodavatele ve veřejné zakázce na 
služby „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí Rokytky“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vlk 

25. 29421 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 
příspěvkové organizace Městská divadla 
pražská a uzavření smlouvy o podnájmu 
prostor Divadla Komedie 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Cipro 
MgA.Přibyl, 
ředitel Městská 
Divadla pražská 
 

26. 30039 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PVA a.s. konané dne 
26. 6. 2018 
 
 
 

radní Wolf 11.10  

27. 29458 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Praha 
2, Ječná 30 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.15 Mgr.Němcová 
Ing.Mandík 

28. 29783 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace společnosti ABF, a.s. 
na realizaci finále 22. ročníku Soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.20 Mgr.Němcová 
 

29. 29590 k zapojení hlavního města Prahy do 
organizace Xarxa FP 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.25 Mgr.Němcová 
 

30. 29735 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.5.2018 do 15.5.2018 
 
- elektronicky 
 

Ing.Ondráčková 11.30  

31. 29869 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.5.2018 do 22.5.2018 
 
- elektronicky 
 

Ing.Ondráčková 11.35  

32.  Podání  11.40  
33.  Operativní rozhodování Rady HMP    
34.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29707 k předložení návrhu na udělení vlajky 

městské části Praha - Zbraslav 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 29903 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
velkého znaku hlavního města Prahy 
Oblastnímu ředitelství Praha Správy 
železniční dopravní cesty, státní 
organizaci 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 29978 k revokaci usnesení Rady HMP č.799 ze 
dne 17.4.2018 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 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

4. 29622 k návrhu na schválení výpovědi 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005362/2017 ze dne 6.3.2017 
uzavřené se spolkem Team Incredible z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 29894 k návrhu na uzavření dodatku č. 21 ke 
smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na 
provedení stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba a stavby č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba mezi 
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním 
městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 30003 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Rozvoj nástrojů 
strategického řízení hl.m. Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 30017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Strategické 
dokumenty a vzdělávání pro zkvalitnění 
veřejné správy vykonávané Magistrátem 
hlavního města Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 30018 návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání zdravotnických 
pracovníků - rezidenční místa určeného 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 30049 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl.m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 30069 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví v rámci programu Péče o 
děti a dorost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 30025 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na a Operační 
program Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 30079 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 30100 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 

  

14. 30116 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 29841 k návrhu na využití prostředků z Fondu 
investic příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v kap. 01 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 29415 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 29897 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   

18. 29951 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

19. 29175 k návrhu schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

20. 29617 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

21. 29618 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská 
infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 29921 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření II. 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 29927 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou s HO Satalice 
z.s. na užívání pozemků ve vlastnictví 
hl.m. Prahy, svěřené do péče OCP 
MHMP, parc.č. 1530, 1531 a 1525/1 v 
k.ú. Vinoř, o celkové rozloze 1000 m2, za 
účelem extenzivního nácviku 
horolezeckých technik 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 29907 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní 
Ropková 

  

25. 30037 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

26. 30047 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

27. 30115 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední škola a Mateřská škola 
Aloyse Klara, se sídlem Vídeňská 756/28, 
142 00 Praha 4 - Krč, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 29984 k návrhu na vyřazení uchazečky z 

konkursního řízení na funkci 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Hotelová škola Radlická, Praha 5, 
Radlická 115 
 

radní 
Ropková 

  
 

29. 29990 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

30. 29838 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Heřmanův 
Městec 
 

radní Hodek   

31. 29813 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování právních služeb pro potřeby 
odboru kontrolních činností MHMP  
2018 - 2020" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

32. 29977 Úprava rozpočtu výdajů minulých let v 
kap. 09 - Výkon sociální práce 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

33. 30029 Úprava rozpočtu běžných a kapitálových 
výdajů v kap. 09 v roce 2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

34. 29861 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou za 2. 
pololetí 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

35. 30131 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 3. 7. 2018 - 8. 10. 2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

36. 29957 k návrhu na rozpracování usnesení 38. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
14.6.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 30152 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
23.5.2018 do 29.5.2018 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30141 Informace - dílčí zpráva o činnosti společnosti Technická správa komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. za 1. čtvrtletí 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

29680 Přehled VZMR do 2 000 000,- bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,- bez 
DPH na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých 
ředitelů/ředitelek odborů 
 

ředitelka 
MHMP 

 


	 P R O G R A M 

