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 P R O G R A M  
34. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 10. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 25. 9. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30988 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zajištění služeb databázového prostředí 
Oracle v DC Chodovec“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 31219 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníků, o výběru návrhu a o 
udělení cen, odměn a jiných plateb v 
soutěži o návrh „Dvorecký most“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Prajer 

4. 31186 k návrhu na úpravu provozu záchytného 
parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí 
pro ZOO Praha na rok 2019 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Šustr 
 

5. 30540 k dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 
2019-2029 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

6. 30349 k záměru realizace nabídkových řízení na 
uzavření smluv o veřejných službách v 
přepravě cestujících v městské 
autobusové dopravě 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

7. 30541 k návrhu na prodloužení smluv s dopravci 
příměstských linek v součinnosti se 
Středočeským krajem 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Šustr 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

8. 31008 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací 
hl.m. Prahy v období 2018 - 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 31220 k návrhu na pořízení objektu na realizaci 

sportovních a volnočasových pobytových 
aktivit 
 
 
  

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Fáberová 

10. 30675 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/58/01/014342/2008 na pronájem 
prostor sloužících podnikání umístěných v 
objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V 
Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 
- elektronicky 
- přerušeno 25.9.18 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Ing.Rak,BBA 
 

11. 30546 k návrhu na vyhlášení soutěže "Šetrné 
stavby v Praze 2018" 
 
- elektronicky 
  

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

12. 30984 k podání žádosti o zaregistrování 
ochranné známky BABA 1932 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Skalický 
 
 

13. 31091 k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. 
Prahy k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 
let České republiky v roce 2018 - V. kolo 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Skalický 
 
 

14. 30946 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětské centrum Paprsek 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 10.20 PhDr.Klinecký 
Mgr.Hejlová 
 

15. 30537 k návrhu na vyhlášení Grantů hlavního 
města Prahy - Program podpory 
registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2019 
 
 
 

radní Hodek 10.25 PhDr.Klinecký 
 

16.  Podání  10.30  
17.  Operativní rozhodování Rady HMP    
18.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 31034 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, 
Rohová 7, na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 31060 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládeža a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
v působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 31071 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 30812 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2018 za účelem financování 
mezinárodního projektu Urban Nature 
Lab realizovaného v rámci komunitárního 
programu Horizont 2020 a projektu 
Kotlíkové dotace Praha II. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 30959 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním z Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci  a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 30961 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 30963 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 31021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 31023 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
MČ Praha - Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 31038 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
nelékařů v oboru urgentní medicína 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 31045 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 

  

12. 31048 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v rámci programu Příspěvek 
zoologickým zahradám 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 31054 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Národního programu Životní prostředí - 
NIV určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 31055 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 31063 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 

  

16. 31070 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 31089 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 

  

18. 31095 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha - Dolní Měcholupy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 30647 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

20. 30987 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

21. 30799 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 30964 k úpravě celkových nákladů u víceletých 
investičních akcí MHMP Městské policie 
hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

23. 31061 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů OCP MHMP na rok 
2018 v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 31107 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská 
infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 31099 k návrhu na uhrazení nákladů spojených s 
členstvím hlavního města Prahy v 
zájmovém sdružení právnických osob 
Národní síť Zdravých měst ČR 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 31004 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP 
 

radní Wolf   

27. 31049 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - 
KUC MHMP a kapitoly 09 - OKM 
MHMP v souvislosti se zajištěním 
národního festivalu RE:PUBLIKA 
 

radní Wolf   

28. 31062 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací Studio Ypsilon, 
Divadlo v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, 
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo pod 
Palmovkou, Minor a Národní kulturní 
památka Vyšehrad 
 

radní Wolf   

29. 30119 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

30. 30979 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

31. 31031 odstoupení od podmínek realizace u 
projektů odboru SML MHMP v rámci 8. 
výzvy OP PPR 
 

radní 
Ropková 

  

32. 31117 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

33. 31090 revokaci usnesení Rady HMP č.2399 ze 
dne 4.9.2018 k vyhlášení 45. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

34. 31130 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu odboru HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

35. 31152 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na období září - prosinec 
2018" 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 31100 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 
Dvouletá katolická střední škola, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Vítkova 15/12, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

37. 31111 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Metropolitní odborná umělecká střední 
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Praha 4, 
Táborská 350/32 
 

radní 
Ropková 

  

38. 30958 k návrhu odpovědi na stížnost na 
právnickou osobu Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 
 

radní 
Ropková 

  

39. 30971 k návrhu na úpravu rozpočtu, a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 

radní Hodek   

40. 30928 k návrhu k porušení rozpočtové kázně 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Hodek   

41. 30974 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP v roce 
2018 
 

radní Hodek   

42. 31227 k návrhu na ocenění fyzických osob za 
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 
2018 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 

  

43. 30914 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.8.2018 do 28.8.2018 
 

Ing.Ondráčková   

44. 30965 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.8.2018 do 4.9.2018 
 

Ing.Ondráčková   

45. 31013 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
5.9.2018 do 11.9.2018 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30981 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním 
městem Prahou ve věci padělání lékařského posudku 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
 

31035 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním 
městem Prahou ve věci padělaných parkovacích stíracích karet 
 

pověřená 
ředitelka 
MHMP 
 

 
 


	 P R O G R A M 

