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 P R O G R A M  
31. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 9. 2018 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 4. 9. 2018 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  

2. 29860 ke schválení zahájení řízení o návrzích 

územních opatření o stavebních uzávěrách 

pro celoměstsky významné komunikační 

stavby 

 

- předáno 5.9.18 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

9.10 Ing.Čemus 

 

3. 30764 k návrhu na úpravu podmínek pronájmu 

bytů v domech hl. m. Prahy nesvěřených 

městským částem navržených k prodeji 

jako technologicky-funkční celek 

schválených usnesením Rady hl. m. Prahy 

č. 1876 ze dne 15.8.2017 

 

- elektronicky 

 

radní Lacko 9.15 Ing.Tunkl 

4. 30779 k návrhu na uzavření  nájemních smluv k 

bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 

výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 

na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

 

 

 

radní Lacko 9.20 Ing.Tunkl 

5. 30592 k návrhu na vyhlášení Grantů hl. m. Prahy 

- Programu pro oblast adiktologických 

služeb pro městské části pro rok 2019 

 

- elektronicky 

 

radní Lacko 9.25 PhDr.Klinecký 

 

6. 30174 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Programy v oblasti Akce 

celopražského významu pro rok 2019 

 

- elektronicky 

 

radní Lacko 9.30 PhDr.Klinecký 

 

7. 30801 Zdravotnictví a sociální oblast a v kap. 07 

- Bezpečnost 

 

 

 

radní Lacko 9.35 Ing.Prajer 

8. 30369 k revitalizaci a protipovodňové ochraně 

Trojské kotliny 

 

- předáno 5.9.18 

 

radní 

Plamínková 

9.40 Ing.Čemus 

Mgr.Boháč, 

ředitel IPR HMP 

Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 30800 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 

smlouvy s vybraným účastníkem na 

veřejnou zakázku "Zajištění sběru, svozu 

a odstranění nepoužitelných léčiv z 

lékáren na území hl. m. Prahy" 

 

 

 

radní 

Plamínková 

9.45 RNDr.Kyjovský 

10. 30699 k návrhu Memoranda o vzájemné 

spolupráci při výstavbě multifunkčního 

sálu pro Taneční konzervatoř hlavního 

města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7 

 

- elektronicky 

 

radní 

Ropková 

9.50 Mgr.Němcová 

 

11. 30944 k návrhu na opětovné vyhlášení 

konkursního řízení a jmenování konkursní 

komise pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Pedagogicko-

psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se 

sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40 

 

- elektronicky 

 

radní 

Ropková 

9.55 Mgr.Němcová 

 

12. 30810 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"ZŠ Vokovice P6 - rekonstrukce fasády" 

v objektu Základní školy Vokovice, Praha 

6, Vokovická 32/3 

 

- elektronicky 

 

radní 

Ropková 

10.00 Mgr.Němcová 

 

13. 30742 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Revitalizace 

objektu Varhulíkové" 

 

 

pověřená 

ředitelka 

MHMP 

10.05 Ing.Pekárková 

14. 30447 k návrhu využití finančních prostředků z 

OP TP (výzva č. 3) 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

ředitelka 

MHMP 

10.10 Ing.Dobrovský 

15.  Podání  10.15  

16.  Operativní rozhodování Rady HMP    

17.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 30851 

 

   

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů odboru INF MHMP v kapitole 09 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

  

2. 30802 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 

2018, související s podzimní fází projektu 

"Sportuj po škole za školou!", v 

působnosti odboru SVC MHMP 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

  

3. 30767 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 

transfer ze Státního fondu životního 

prostředí určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 20 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

4. 30852 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 určených pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ  Praha 5 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

5. 30882 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 

práce České republiky na Operační 

program Zaměstnanost určených pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha - 

Koloděje 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

6. 30883 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2018 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na 

úhradu nákladů na sociální pohřby a jejich 

poskytnutí MČ hl. m. Prahy 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

7. 30886 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8. 30895 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 4 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

9. 30903 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 

  

10. 30931 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 

transfery z Ministerstva životního 

prostředí v souvislosti s financováním 

programu Nová zelená úsporám určených 

pro MČ HMP a poskytnutí účelových 

dotací MČ Praha 3 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

11. 30932 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 

transfer z Ministerstva životního prostředí 

v souvislosti s financováním z 

Operačního programu životní prostředí 

2014-2020 určeného pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha - Kolovraty 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

12. 30665 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro komunikaci Pobřežní III, 1. etapa, 

úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 

stavební záměr „Bytový dům 

Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 

769/16, 841/47 a 843/7 v k.ú. Karlín, 

Praha 8 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

  

13. 30573 k návrhu na vyslovení souhlasu a 

nesouhlasu HMP k dohodám o vzájemné 

výměně bytů 

 

radní Lacko   

14. 30775 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Lacko   

15. 30806 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Lacko   

16. 29275 k návrhu na prodloužení doby nájmu bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 30832 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 

0505 v roce 2018 

 

radní Lacko   

18. 30863 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace v 

působnosti odboru ZSP MHMP - Městská 

poliklinika Praha v roce 2018 

 

radní Lacko   

19. 30718 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 11 a navýšení limitu 

prostředků na platy Městské policie hl.m. 

Prahy pro rok 2018 

 

radní Hadrava   

20. 30741 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 10 a navýšení limitu 

prostředků na platy Městské policie hl.m. 

Prahy pro rok 2018 

 

radní Hadrava   

21. 30879 k návrhu na zvýšení CIN (celkových 

investičních nákladů) odboru OCP 

MHMP v roce 2018 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura 

 

radní 

Plamínková 

  

22. 30916 k návrhu OCP MHMP a OTV MHMP na 

úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na 

rok 2018 v kapitole 02 - Městská 

infrastruktura 

 

radní 

Plamínková 

  

23. 30952 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti 

s provozem ekocentra PRALES 

příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 

na projekt Bezbariérové komunitní 

zahrady 

 

radní 

Plamínková 

  

24. 30660 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů a úpravu limitu 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru KUC MHMP 

 

radní Wolf   

25. 30786 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní  

Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26. 30830 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou a u škol a školských 

zařízení, zřizovaných městskými částmi 

hlavního města Prahy a k návrhu na 

úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 31.07.2018" 

 

radní  

Ropková 

  

27. 30785 

 

   

k návrhu na upřesnění celkových nákladů 

investičních akcí v kap. 04 - Školství, 

mládež a sport 

 

radní 

Ropková 

  

28. 30881 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola a střední škola 

waldorfská, se sídlem Praha 4, 

Křejpského 1501, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní  

Ropková 

  

29. 30948 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední škola elektrotechniky a 

strojírenství, se sídlem Jesenická 3067/1, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní  

Ropková 

  

30. 30866 k návrhu na rozpracování usnesení 39. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

6.9.2018 

 

pověřená 

ředitelka 

MHMP 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30687 Informace o činnosti představenstva společnosti Kolektory Praha, a.s. 

 

radní 

Plamínková 

 

 


