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 P R O G R A M  
32. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 9. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 11. 9. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30518 k aktualizaci Regionální inovační 

strategie hlavního města Prahy 
 
- předáno 12.9.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

3. 30897 k návrhu na úpravu stanov a 
organizačního řádu zájmového sdružení 
právnických osob Asociaci měst pro 
cyklisty a k hlasování na valné hromadě 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Šustr 
 

4. 30960 Komunikační strategie pro dopravní 
omezení v hlavním městě Praze 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Heroudek 

5. 30969 k návrhu na vypracování ověřovací studie 
pro stavbu Rohanský most 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 30920 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„St. č. 43327 Pod Táborem - zeď“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Prajer 

7. 29424 k návrhu na uzavření Dohody o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi 
hlavním městem Prahou a Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy, akciová 
společnost 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 30568 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zpracování podkladů k žádosti o vydání 
„časově omezeného povolení“ dle zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů - TKB" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 31042 k revokaci usnesení Rady HMP č.2388 ze 

dne 4.9.2018 k návrhu finančních vztahů 
k městským částem hl.m. Prahy z 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 
2019 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45  

10. 28052 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Revitalizace Nádražní 
ulice a přilehlých prostor“, na pozemcích 
parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 
661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 
668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3, 
669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v 
k. ú. Smíchov, Praha 5 
 
- předáno 12.9.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
 

11. 29859 k návrhu na změnu užívání a úpravu 
smluvních vztahů nebytových prostor v 
souvislosti s realizací Revitalizace 
pražských náplavek 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Rak,BBA 
 

12. 30256 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s 
Univerzitou Karlovou 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Ing.Kubelka 

13. 30294 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci sektorové veřejné 
zakázky na stavební práce "Stavba č. 
0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004 
část 05 - splašková kanalizace Jih, část 06 
- dešťová kanalizace Jih" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Prajer 

14. 30547 k záměru řešení problematiky "sdíleného" 
ubytování na území hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 

15. 30821 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.15 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 30720 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Pyšely 
 
 
 

radní Hodek 10.20 PhDr.Klinecký 
Mgr.Šmídová 
 

17. 30474 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy - Programy v oblasti rodinné 
politiky pro rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 10.25 PhDr.Klinecký 
 

18. 30919 k přípravě kulturně - společenské akce 
"Podzimní setkání seniorů HMP" 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 10.30 PhDr.Klinecký 
 

19. 30723 k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a 
prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ schválených usnesením 
Rady HMP č. 3141 ze dne 13.12.2016 a 
na schválení Pravidel pronájmu 
služebních bytů v objektech HMP 
nesvěřených MČ 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Tunkl 

20.  Podání  10.40  
21.  Operativní rozhodování Rady HMP    
22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30643 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 30062 k návrhu na zřízení práva služebnosti k 
pozemkům parc. č. 506/7 a parc. č.511/4, 
v katastrálním území Sedlec, vedenými u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha za 
účelem umístění stavby cyklostezky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 30923 k uzavření Dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě na pozemky v rámci stavby č. 
9530 TV Chaby - Jinočanská 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 30878 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční 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 

  

5. 30935 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s Rozvojem 
výukových kapacit ZŠ zřizovaných ÚSC 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - 
Újezd 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 30938 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 30949 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v souvislosti s vrácením 
neinvestičních příspěvků na výkon 
pěstounské péče Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 30526 k návrhu na zrušení a vypořádání 
spoluvlastnictví k pozemkům parc.č. 
4690/5, 4680/9, 4686/1, 4680/1, 4685/1 a 
4681/7, vše  k.ú. Smíchov 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 30626 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 30453 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 30680 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. St. 222 a částí pozemku parc. č.36/15 
dle GP oddělených a nově označených 
jako pozemky parc. č. 36/25 a parc. č. 
36/26, vše v k.ú. Podolanka okres Praha 
východ ze SJM manželů Jiřiny a 
Vladimíra Wohlrathových do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 30762 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2594/12 o výměře 67 m2 a části 
pozemku parc.č. 2594/1 o výměře 1 412 
m2 v k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 29734 
 
 

k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 2 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
rok 2018 
 

radní Hadrava   

14. 30989 
 
 

k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dohody o převodu práv a povinností ke 
stavbě nabytých z Rozhodnutí o umístění 
stavby 
 

radní 
Plamínková 

  

15. 30700 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
pozemků s Povodím Vltavy, státním 
podnikem 
 

radní 
Plamínková 

  

16. 30934 
 
  

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2003 ze 
dne 7. 8.2018 k návrhu na poskytnutí 
účelových investičních dotací v rámci 
dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech 
II" - 3. skupina. 
 

radní 
Plamínková 

  

17. 30784 k návrhu na odpis nákladů na přípravu a 
realizaci zmařených investic u 
příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy a na úpravu 
rozpočtu kap. 0662 v r. 2018 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 30902 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 

celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2018 
 

radní Hodek   

19. 30885 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická 
 

radní Hodek   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

31068 Dílčí zpráva o činnosti společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
za 2. čtvrtletí 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

 
 


	 P R O G R A M 

