
 1 

 P R O G R A M  
 15. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 4. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 14. jednání Rady HMP ze dne 11. 4. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25404 k návrhu na zajištění financování projektu 

"Realizace přeměny energeticky 
náročných městských budov na budovy s 
téměř nulovou spotřebou energie - 
rekonstrukce administrativních budov 
Emauzy" z Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 
 
- předáno 13.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.10 Ing.Dobrovský 

3. 23329
A 

k návrhu na uzavření smluv o nájmu 
nebytových prostor - Pražské kreativní 
centrum a k návrhu na výpověď 
nájemních smluv 
 
- předáno 12.4.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.15 J.Rak,BBA 

4. 25314 k účasti sportovní výpravy hl.m. Prahy na 
Hrách VIII. zimní Olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2018 
 
- předáno 12.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Mgr.Fáberová 

5. 25235 koordinace akcí s významným dopravním 
omezením v roce 2017 
 
- předáno 12.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Heroudek 

6. 24540 k záměru odboru strategických investic na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
42932 P+R Černý Most III. - projektová 
činnost" 
 
- předáno 12.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Prajer 

7. 24594 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
číslo parcely 2575/455, 2575/460, 
2575/468, 2575/469, 2575/470, 2575/471, 
2575/511 a 2575/512 v katastrálním 
území Kyje do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 12.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24757 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 
1595/1 v k.ú. Troja do vlastnictví 
hlavního města Prahy pro realizaci 
záměru "Revitalizace veřejného prostoru 
Troja - Vodácká" 
 
- předáno 12.4.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 J.Rak,BBA 

9. 24647 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 3235/1  (551 m2) v k.ú. Krč 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 J.Rak,BBA 
 

10. 24812 k návrhu plánu obnovy sanitních vozidel 
Zdravotnické záchranné služby hl.m. 
Prahy v letech 2017 - 2021 a úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů hlavního 
města Prahy v roce 2017 v kap. 05 v roce 
2017 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Lacko 9.50 PhDr.Klinecký 

11. 25029 k návrhu záměru posouzení možností 
vybavení bytových jednotek v majetku hl. 
m. Prahy nesvěřených městským částem 
zařizovacími předměty 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Lacko 9.55 Ing.Tunkl 

12. 24881 výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodávka radiostanic a hardwaru 
radiového systému pro potřeby Městské 
policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Hadrava 10.00 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

13. 25324 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace České republice, Hasičskému 
záchrannému sboru hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Hadrava 10.05 Mgr.Barták 

14. 24246 k návrhu na uzavření Smlouvy o 
spolupráci při identifikaci oddílné 
srážkové kanalizace a retenčních nádrží, 
identifikaci jejich vlastníků a stanovení 
podmínek pro převzetí do vlastnictví 
HMP 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní 
Plamínková 

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

15. 25163 k návrhu na přidělení grantů na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 25218 k návrhu na aktualizaci Pravidel 

dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech" 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 
 

17. 24976 k záměru odboru OZV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Podpora 
kongresové turistiky v Praze" a ke 
jmenování hodnotící komise 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 
 

18. 25128 k účasti na mezinárodním projektu 
"Experimentální sídliště v Evropě 1927 - 
1932" s cílem získat ocenění Evropské 
dědictví (European Heritage Label) v roce 
2019 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Skalický 

19. 25483 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu 
hlasování na valné hromadě 
Dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO konané dne 20. a 21. 4. 2017 v 
Kroměříži 
 
- předáno 13.4.17 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Skalický 

20. 24864 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavbu č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 
- zateplení objektů Jarov, etapa 0005 
zateplení objektů Jarov, 1. část - objekt 
A,D 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.40 Ing.Prajer 

21. 25289 ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.45 Ing.Andrle 

22. 25349 ke schválení projektu v rámci 17. Výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.50 Ing.Andrle 

23. 24618 ke schválení projektů v rámci 18. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní  
Ropková 

10.55 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 25333 ke schválení projektů v rámci 19. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 12.4.17 
 

radní  
Ropková 

11.00 Ing.Andrle 

25. 25436 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 12.4.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.05 Ing.Dederová 
 

26. 25182 k návrhu na nový výběr nejvhodnější 
nabídky v řízení veřejné zakázky 
„Dodávka výtahů do budov MHMP“ 
 
- předáno 12.4.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.10 Ing.Pekárková 
 

27. 25442 k návrhu programu jednání 26. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27.4.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

11.15  

28.  Podání  11.20  
29.  Operativní rozhodování Rady HMP    
30.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25433 ke jmenování hodnoticí komise v 

zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
„Budování datového centra“ 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 24824 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
3541/98 (144 m2) kat. území Žižkov za 
účelem majetkoprávního vypořádání 
stavby rekonstrukce komunikací a 
chodníků „akce č. 41162 Malešická 1. a 2. 
Etapa, Praha 3“, zřízení služebností 
stezky a cesty na pozemek parc. č. 
3541/98 a parc. č. 3541/13 v kat. území 
Žižkov, služebnosti umístění stavby 
vjezdové a pěší komunikace na pozemek 
parc. č. 3541/98 v kat. území Žižkov a 
věcného předkupního práva na pozemek 
parc. č. 3541/98 ve prospěch 
prodávajícího 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 25341 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 a k návrhu na odpis nedobytné 
pohledávky u příspěvkové organizace v 
působnosti odboru sportu a volného času 
MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 25202 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 
ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 25391 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
20 k podání žádosti o dotaci z Národního 
programu ŽP v rámci programu 
Udržitelná městská doprava a mobilita 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25307 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25374 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25385 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 25414 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 24907 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro provedení oplocení a ohrazení 
pozemků parc. č. 937, 938/1 a 938/2 v 
k.ú. Velká Chuchle včetně vjezdových 
vrat, Praha - Velká Chuchle 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

11. 25016 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 
záměr „Připojení sitů A76, Libeň, Praha 8 
na optickou síť společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s.“, na pozemcích parc. 
č. 2771/1, 2775/5, 3713, 3714, 3839, 
3872/1, 3877, 3881/1, 3886, 3887 a 
3965/1 v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

12. 25050 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 
záměr „Stavební úpravy půdy bytového 
domu na dvě bytové jednotky, V 
Zahradách 822/4, Praha 8“, na pozemku 
parc. č. 2283 v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

13. 24625 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 městské části Praha - Dolní 
Měcholupy (pozemky v k.ú. Dolní 
Měcholupy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 25150 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Holešovice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 25233 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 611/13 v k.ú. Třebonice 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 25276 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č. 2774/26, parc.č. 2774/27 a parc.č. 
2774/28  v k.ú. Hostivař 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 

  

17. 25198 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k 
části pozemku parc. č. 2869/2 (80 m2)  v 
k. ú. Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25017 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 810/2 v k. ú. Říčany u Prahy, obec 
Říčany, o výměře 206 m2 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 24789 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 25127 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25193 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
pachtovní smlouvy a uzavření smlouvy o 
výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25027 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 24716 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 25323 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 25153 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnická zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV.  čtvrtletí 2016 
 

radní Lacko   

26. 25010 k návrhu na personální změny v Komisi 
RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 25434 k návrhu na uzavření dodatku č. 14 ke 
smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze 
dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 13, 
o poskytování finančního příspěvku na 
údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 25173 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v 
kap. 10 - Pokladní správa a k návrhu na 
poskytnutí návratné finanční výpomoci 
příspěvkové organizaci Muzeum hl. m. 
Prahy k zajištění předfinancování dotace 
v rámci EHP a Norských fondů 2009-
2014 na projekt "Památková obnova 
historické Novomlýnské věže a její 
zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa" 
 

radní Wolf   

29. 25227 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 
příspěvkové organizace Divadlo pod 
Palmovkou v roce 2017 
 

radní Wolf   

30. 25361 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Program na 
realizaci aktivit v oblasti primární 
prevence rizikového chování na rok 2017" 
 

radní  
Ropková 

  

31. 25316 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 

  

32. 25295 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25294 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

34. 25394 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

35. 25395 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

36. 25363 k návrhu odpovědi paní Mgr. Evě 
Šmídové na stížnost na Vyšší odbornou 
školu uměleckoprůmyslovou a Střední 
uměleckoprůmyslovou školu, Praha 3, 
Žižkovo náměstí 1 
 

radní  
Ropková 

  

37. 25320 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 25205 k návrhu na přiznání odměny za II. 

pololetí roku 2016 řediteli příspěvkové 
organizace Pohřební ústav hl. m. Prahy 
 

radní Hodek   

39. 25464 k revokaci usnesení Rady HMP č.735 ze 
dne 4.4.2017 k návrhu na provedení 
revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů 
II. odboje 
 

radní Hodek   

40. 25244 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek, úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP v roce 2017 
 

radní Hodek   

41. 25161 k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o podnájmu nebytových prostor 
č. PNN/66/06/000839/2011 ze dne 01. 07. 
2011, ve znění Dodatků č. 1 až 4, se 
společností STK Bohdalec, s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25469 Zpráva představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke dni 
31.3.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

25495 Informace o plnění harmonogramu pro přípravu regulačního řádu 
 

radní 
Plamínková 
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