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 P R O G R A M  
17. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 4. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 14. 4. 2020 

-  zápis z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 4. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 35821 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služeb intermodálního 

plánovače trasy 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 

3. 35267 

 

 

 

k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 

projektu „Systém pro automatizovaný 

vjezd a výjezd vozidel z městského 

parkoviště“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

M. Fišer, MBA,  

OICT, a.s. 

4. 35670 k návrhu na zřízení příspěvkové 

organizace Pražská developerská 

společnost 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.20  

5. 36322 ke spolupráci mezi hl. m. Prahou a DPP 

a.s. na koordinovaném rozvoji území 

Palmovky 

 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Chabr 

 

10.25  

6. 36498 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v kapitole 07 – bezpečnost 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.30 JUDr. 

Štalmachová  

7. 36311 návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 8950 TV Praha 15, etapa 0011 Oblast 

Horní Měcholupy“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 36276 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

"Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI 

pro HZ" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 Ing. Freimann 

9. 36342 návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 Nový 

Suchdol – Komunikace“ 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.45 Ing. Freimann 

10. 35952 k návrhu na zapojení do akce Do práce na 

kole 2020 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50  Ing. Šíma 

11. 36447 

 

 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti PPF banka a.s. 

konané dne 28.4.2020 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.55  

12. 35969 k uzavření dodatků k mandátním 

smlouvám o správě majetku 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.00 Ing. Rak 

13. 36046 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1868 ze 

dne 15.8.2017 k návrhu na úplatné nabytí 

pozemků parc. č. 2634/1 k.ú. Hostivař, 

parc. č. 2681/2 a 2702/2 k.ú. Stodůlky, 

parc. č. 4307/56 k.ú. Strašnice a parc. č. 

415/26, 674/8, 674/39, 674/40, 674/41, 

678/21, 680/3 k.ú. Štěrboholy a k návrhu 

na zřízení služebnosti ve vztahu k těmto 

pozemkům jako alternativnímu 

majetkoprávnímu vypořádání a k návrhu 

na úplatné nabytí pozemku parc.č. 

1746/86 k.ú. Ďáblice  a k návrhu na 

zřízení služebnosti ve vztahu k tomuto 

pozemku jako alternativnímu 

majetkoprávnímu vypořádání 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.05  Ing. Rak 

14. 36241 

 

 

 

k harmonogramu zajištění městského 

mobiliáře na území hl. m. Prahy a 

uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ 

se společností Technologie hlavního 

města Prahy, a.s. a k návrhu na úpravu 

rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 

2020 
 

 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 36242 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Konzervatoř a VOŠ J. Ježka, P4 - 

rekonstrukce stoupaček ZTI" objektů 

Konzervatoře a Vyšší odborné školy 

Jaroslava Ježka, Praha 4, Roškotova 

1692/4 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 

16. 36478 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaného v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR - výzva č. 2 

 

 

 

radní Šimral  

 

11.20 Ing. Blažek  

17. 36318 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkové organizace Městská 

knihovna v Praze v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.25 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

18. 36474 k nouzovému přechodnému ubytování 

osob v tíživých sociálních a životních 

podmínkách, kteří nemají trvalé bydliště 

ani jiné vhodné ubytování na území 

hlavního města Prahy 

 

 

 

radní Zábranský 11.30 Ing. Rak 

19.  Podání  11.35  

20.  Operativní rozhodování Rady HMP    

21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 36357 k návrhu změn Integrované strategie pro 

integrované teritoriální investice Pražské 

metropolitní oblasti na programové 

období 2014-2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 36309 k návrhu na úpravu rozpočtu a navýšení 

celkových nákladů investiční akce 

příspěvkové organizace ROPID č. 44940 - 

SW systém pro přepravu ZTP 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

3. 36228 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

aktivní politiku zaměstnanosti určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha – Troja 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

4. 36329 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

5. 36331 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery z Úřadu práce České republiky 

na výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 1 a MČ 

Praha 10 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

6. 36362 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční a investiční 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

7. 36376 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 

k podání žádosti o poskytnutí účelové 

dotace z programu Podpora regionů 

Nadace ČEZ 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8. 36033 k oznámení záměru městské části Praha - 

Zličín na prodej věcí z vlastnictví 

hlavního města Prahy, svěřených do 

správy městské části Praha - Zličín, 

pozemků v k.ú. Zličín, 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 

 

radní Chabr   

9. 36005 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, Praha 9 a Praha - Nebušice 

(pozemky v k.ú. Krč, Střížkov, Vysočany 

a Nebušice) 
 

radní Chabr   

10. 36130 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, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městským částem Praha 12 a 

Praha 16 (pozemky v k.ú. Modřany a 

nemovitosti v k.ú. Radotín) 
 

radní Chabr   

11. 36339 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 9 (pozemky  v k.ú. Prosek) 
 

radní Chabr   

12. 36158 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 4799/10, k.ú. Dejvice 
 

radní Chabr   

13. 35823 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatku k nájemní smlouvě a 

uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

14. 35902 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 

uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 

udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Chabr   

15. 36455 k návrhu na přijetí daru zdravotnického 

materiálu od společnosti Alza.cz a.s. 
 

radní Johnová   

16. 36275 

 
 

k návrhu na přijetí věcného daru od 

společnosti IKEA Česká republika, s.r.o. 

radní Johnová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 36477 

 

 

 

k návrhu na zajištění svěření movitého 

majetku příspěvkové organizaci hl. m. 

Prahy Městská poliklinika Praha 

 

radní Johnová 

 
  

18. 35687 k návrhu na přijetí výsledků činností 

spojených s uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě 

ředitele/ředitelky školy či školského 

zařízení ke dni 31. 7. 2020 v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a provedení úkonů souvisejících 

 

radní Šimral   

19. 36290 k návrhu na přijetí výsledků činností 

spojených s uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě ředitele 

školy ke dni 31. 8. 2020 v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

a provedení úkonů souvisejících 

 

radní Šimral   

20. 36217 k návrhu na stanovení výše platu 

statutární zástupkyni organizace zřízené 

hlavním městem Prahou v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

21. 36216 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

22. 36500 

 

 

 

k administrativním procesům výzvy č. 2 u 

projektu Specializované vouchery 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 

radní Šimral  

 
  

23. 36207 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 

2020 

 

radní Třeštíková   

24. 36291 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 

příspěvkové organizace Národní kulturní 

památka Vyšehrad v roce 2020 

 

radní Třeštíková   

25. 36313 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

26. 36274 k revokaci usnesení Rady HMP č.2459 ze 

dne 11.11.2019 k realizaci projektu 

"Využití nástrojů a prvků procesního 

řízení pro efektivní řízení úřadu a změn" 

 

pověřena 

řízením MHMP 

  

27. 36341 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

8.4.2020 do 14.4.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 


