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 P R O G R A M  
 21. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 5. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 22. 5. 2018 
                           - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 22. 5. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29483 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 29653 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 28752 k Akčnímu plánu projektů ekonomické 
diplomacie hlavního města Prahy na 
období 2018 - 2019 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Dobrovský 

5. 29404 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníků zadávacího řízení a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zajištění služeb on-line rozhraní pro 
administraci projektu Pražský voucher na 
inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Dobrovský 

6. 29471 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Zajištění služeb agentury práce pro 
projekt Pražský voucher na inovační 
projekty a projekt Specializované 
vouchery" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Dobrovský 

7. 28616 k podpoře elektromobility z Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Dobrovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 28268 k návrhu na spolupráci mezi hl. m. 

Prahou, Škodou Auto a Českým vysokým 
učením technickým a společné účasti na 
mezinárodním projektu MOBILUS 
 
- předáno 23.5.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 Ing.Dobrovský 

9. 29433 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Řešení pro řízení sítě, vizualizaci a 
evidenci ICT aktiv“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.45 Ing.Fialka,MBA 
 

10. 29259 k přípravě výstavby tramvajové tratě v 
ulici Počernická 
 
- předáno 16.5.18 
- staženo 22.5.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Gillar, g.ř. 
Dopravního 
podnik hl.m. 
Prahy, a.s. 

11. 28967 k průběžné zprávě o stavu plnění 
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě v hlavním městě Praze 
a úpravě přílohy této Koncepce 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Šustr 

12. 29820 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava na 
úhradu nákladů na provoz nového 
plavidla na přívozu P8 Císařský ostrov - 
Troja 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

13. 28505  k základním koncepčním dokumentům 
příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy "Generel územního 
rozvoje Botanické zahrady hl. m. Prahy" a 
"Strategie rozvoje sbírkotvorné činnosti 
Botanické zahrady hl. m. Prahy" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Mgr.Fáberová 
Bc.Černý, pov. 
říz., Botanická 
zahrada hl.m.  
Prahy  

14. 29525 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů 
zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu 
v kap. 0264 - SVC MHMP v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 

15. 29394 k návrhu na pořádání XVII. 
Mezikrajských sportovních her 2018 v hl. 
m. Praze 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 29422 k návrhu na uzavření dodatků k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem dotace SK 
Uhelné sklady Praha, z.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Mgr.Fáberová 

17. 29649 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem Sportovní 
klub Motorlet Praha, spolek 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Mgr.Fáberová 

18. 29067 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2017 - závěrečný účet 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.30 JUDr.Thuriová 
Ing.Melkesová 
Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
Ing.Rak,BBA 
 

19. 29417 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy 
na rok 2018 a střednědobého výhledu 
rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2023 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.35  

20. 29170 k návrhu na vydání Aktualizace č. 2 
Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy 
(územní rezerva pro železniční trati Praha 
- Bystřice u Benešova/Benešov) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
V.Novák,starosta 
MČ Praha 10, 
M.Wenzl, starosta 
MČ Praha 15 
Ing.Turnovský,  
starosta MČ 
Praha 22, 
Ing.Karasová, 
starostka MČ 
Praha 22, 
Mgr.Jindřich, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Měcholupy, 
Mgr.Klecanda, 
starosta MČ 
Praha-Kolovraty, 
M.Trefný,  
starosta MČ 
Praha-Křeslice, 
JUDr.Hromasová, 
starostka MČ 
Praha-Petrovice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 29113 k návrhu na vydání změny Z-2819/00 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy 
(Praha - Šeberov; novostavba základní 
školy) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
 

22. 29494 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ  
Praha 6, 
Ing.Hejl,  
starosta MČ 
Praha-Suchdol, 
 

23. 29495 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 7 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Bryknar,  
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

24. 29496 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 8 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ  
Praha 8 
 

25. 29500 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 13 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Holovská,  
starostka MČ 
Praha-Řeporyje 
 

26. 29501 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 14 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Bc.Vondra,  
starosta MČ  
Praha 14, 
Z.Richter, starosta 
MČ Praha-Dolní 
Počernice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 29503 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Popek, starosta 
MČ Praha- 
Lipence, 
S.Fresl, starosta 
MČ  Praha-Velká 
Chuchle, 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha-Zbraslav 
 

28. 29504 k návrhu zadání změny vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 17 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
JUDr.Koropecká, 
starostka 
MČ Praha-Zličín 
 

29. 29506 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
P.Žďárský,  
starosta MČ 
Praha 19, 
Mgr.Voborská, 
starostka MČ 
Praha-Satalice, 
F.Švarc, starosta 
MČ Praha- 
Vinoř 
 

30. 29507 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Martan,  
starosta MČ 
Praha-Běchovice, 
Ing.Morávková, 
starostka MČ 
Praha-Koloděje 
 

31. 29737 k Inventarizační zprávě o inventarizaci 
majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 Ing.Kubelka 
Ing.Melkesová 

32. 29767 k záměru odboru HOM MHMP realizovat 
veřejnou zakázku ,,Dodávka elektrické 
energie a zemního plynu pro veřejné 
osvětlení na území hl. m. Prahy na roky 
2019 až 2022'' 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.40 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
33. 29702 k návrhu dalšího postupu ve věci 

smluvních vztahů uzavřených se 
společností AKROTERION s.r.o. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.45 Ing.Rak,BBA 

34. 29584 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové individuální investiční dotace 
České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru hl. m. Prahy z 
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST 
 
- elektronicky 
 

radní Hadrava 11.50 Ing.Barták 

35. 29427 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.55 Mgr.Cipro 

36. 29593 k realizaci projektu „Podpora domácího 
kompostování na území hlavního města 
Prahy“ (OPŽP, výzva 68) 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.00 RNDr.Kyjovský 

37. 29620 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v roce 2018 a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha - 
Běchovice 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.05  

38. 29513 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská 
infrastruktura a navýšení CIN u stavby č. 
42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. 
fáze 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

12.10 Ing.Vlk 

39. 29208 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 
Nový Suchdol - Komunikace" 
 
- elektronicky 
- odloženo 18.5.18 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Vlk 

40. 29569 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Dětské centrum 
Paprsek 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 12.20 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
41. 29665 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 

obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Pyšely a na vyhlášení 
nového výběrového řízení 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 12.25 PhDr.Klinecký 
 

42. 29384 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce Operačního střediska 
krizového štábu Hl. m. Prahy“ 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30 Ing.Pekárková 
JUDr.Schitz 

43. 29575 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce zasedací místnosti Rady 
HMP, Mariánské náměstí 2, 110 00  
Praha 1“ 
 
- elektronicky 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.35 Ing.Pekárková 
 

44.  Podání  12.40  
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28892 ke jmenování komise pro otevírání 

nabídek, pro posouzení kvalifikace a 
hodnotící komise na výběr dodavatele pro 
stavbu č. 42473 "Botanická zahrada - 
areál západ, dostavba“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 29614 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0464 a 
kap. 0264 - SVC MHMP v souvislosti se 
zajištěním akce "Cervia Citta Giardino - 
Maggio in Fiore 2018" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 29678 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v 
působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2018, související s realizací oslav 35. 
výročí Stanice techniků Vyšehrad 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek  

  

4. 29793 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2018 v kap. 03 - doprava na 
základě prověření skutečné potřeby z 
hlediska stavu investorské, projektové 
přípravy a výběru zhotovitele 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek  

  

5. 29261 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 29711 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na dotační program 
"Podpora nadaných žáků základních a 
středních škol v roce 2018" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29778 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 určený pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha - Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 29779 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 29157 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce, dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce, k návrhům na 
udělení souhlasů s podnájmem předmětu 
nájmu a k návrhům na výpovědi 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 28997 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 5 (pozemek v 
k.ú. Motol) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 29114 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Královice 
(pozemek v k.ú. Královice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 29199 k návrhu na vyslovení souhlasu a 
nesouhlasu  HMP k dohodám o vzájemné 
výměně bytů 
 

radní Lacko   

13. 29369 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

14. 29442 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544  v roce 2018 
 

radní Lacko   

15. 29684 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro prevenci 
kriminality a pro udělování grantů v 
oblasti prevence kriminality na území 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

16. 29443 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl. m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 2. skupina. 
 

radní 
Plamínková 

  

17. 29613 k návrhu změn v zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 4, 5. května 51, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 29625 k návrhu na zřízení přípravné třídy 

základní školy a k návrhu na povolení 
výjimky ze stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě v příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola při 
Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, 
Ke Karlovu 2 
 

radní 
Ropková 

  

19. 29782 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Publicita a 
informovanost o OP PPR“ z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

Radní 
Ropková 

  

20. 29724 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

21. 29576 k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelkám a řediteli příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem 
Prahou v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

22. 29516 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace z kap. 0546 v roce 
2018 
 

radní Hodek   

23. 29574 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové investiční 
dotace MČ Praha - Běchovice a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 
 

radní Hodek   

24. 29673 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.5.2018 do 8.5.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 


	 P R O G R A M 

