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 P R O G R A M  
 10. jednání Rady HMP, které se koná v pondělí dne 13. 3. 2017  

 
od 8.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 9. jednání Rady HMP ze dne 7. 3. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.00 – 8.10  
2. 25093 k přípravě soutěže o návrh - Galerie pro 

slovanskou epopej 
 
- předáno 8.3.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

3. 24863 k návrhu na delimitaci investičních akcí v 
rámci kapitoly 03-doprava 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

8.15 Ing.Prajer 

4. 24932 k návrhu na přidělení jednoletých a 
víceletých grantů v oblasti podpory sportu 
a tělovýchovy na rok 2017 v programu 
II.A/1. 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

8.20 Mgr.Fáberová 
 

5. 20438 k návrhu na ukončení pořizování změny 
Z-1865/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy  
(Praha 13 - uvedení funkčního využití do 
souladu se skutečným stavem) 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Vodrážka  
starosta 
MČ Praha 13 
 

6. 24796 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 4) 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc  
starosta 
MČ Praha 4 
 

7. 24421 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Klíma,  
starosta 
MČ Praha 5 
 

8. 24669 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Klíma,  
starosta 
MČ Praha 5 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 24422 k návrhu zadání celoměstsky významných 

změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta 
MČ Praha 6 
Ing.Hlubuček,, 
starosta MČ 
Praha-Lysolaje 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední 
Kopanina 
Ing.Hejl,starosta 
MČ Praha- 
Suchdol 
 

10. 24668 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Lochman,PhD  
starosta 
MČ Praha- 
Čakovice 
 

11. 24801 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 19) 
 
- předáno 8.3.17 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
P.Žďárský, 
starosta 
MČ Praha 19 
 

12. 24784 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Oprava havarovaných 
kogeneračních jednotek v objektu Bazén 
Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9" 
 
 
- předáno 8.3.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.00 Mgr.Dolanský 
zástupce TPD 
s.r.o. 

13. 24280 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem "Stavební 
úpravy - Sportovní hala Letná v Praze 7" 
 
- předáno 8.3.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.05 Mgr.Dolanský 
zástupce TPD 
s.r.o. 

14. 24843 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na služby "Stavba č.42795 
Náplavka Holešovice" 
 
- předáno 9.3.17 
 

radní 
Plamínková 

9.10 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 24600 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Pražská informační služba 
 
- předáno 8.3.17 
 

radní Wolf 9.15 Mgr.Cipro 

16. 24882 k návrhu na další využití Divadla 
Komedie  a ukončení činnosti komise 
Rady HMP pro další využití Divadla 
Komedie 
 
- předáno 8.3.17 
 

radní Wolf 9.20 Mgr.Cipro 

17. 24877 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 8.3.17 
 

radní Hodek 9.25 PhDr.Klinecký 

18. 25053 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 11. 4. 2017 - 3. 7. 2017 
 
- předáno 8.3.17 
 

ředitelka 
MHMP 

9.30 Ing.et Ing. Berková 
 

19.  Podání  9.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25125 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na II. pololetí 2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

2. 24914 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č.262 ze dne 14.2.2017 a poskytnutí 
investiční dotace Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy na rekonstrukci 
páternosteru 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

3. 24521 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
číslo parcely 2584/1 v katastrálním území 
Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 24816 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2016 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v 
kapitole 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 25040 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.129 ze 
dne 24.1.2017 ke schválení textů 
vzorových Smluv o financování projektů 
7. a 10. výzvy v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 24900 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
16 k podaným žádostem na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace na 
financování projektů v oblasti realizace 
úspor energie a energetického využití 
odpadů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 24901 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 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, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2017 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 24921 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery 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 hl. 
m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 24944 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 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 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 22717 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, svěření věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 24206 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, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 11 (pozemky v k.ú. 
Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 24456 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, svěření správy věcí  
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 13 (pozemky v 
areálech škol a jejich okolí v k.ú. 
Stodůlky) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 24457 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 - Kunratice 
(pozemek v k.ú. Kunratice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 24458 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 6 
(pozemky v k.ú. Břevnov) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 24117 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 17 (pozemek v 
k.ú. Řepy) a k návrhu změny zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Základní 
škola pro žáky se specifickými poruchami 
učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 10315 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků, 
chodníků, komunikace, parkovacího stání, 
stromů, vpustí a dopravních značek v k.ú. 
Košíře z vlastnictví IKANO Properties 
s.r.o., v likvidaci do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 24638 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 635/12 v k. ú. Veltrusy, obec 
Veltrusy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 24874 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 24885 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 22980 k návrhu na výmaz věcného břemene, 
zapsaného na LV č. 560, k.ú. Košíře 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 22615 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 23808 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 990/117, parc.č. 990/118 a parc.č. 
990/119 vše v k.ú. Čimice 
 

radní Lacko   

23. 24851 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 24889 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 24683 
 
  

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční 
dotace poskytovatelům zdravotních 
služeb, kteří poskytují lékařskou 
pohotovostní službu z kap. 0505 v roce 
2017 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 24309 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku 

parc. č. 274/16 v k. ú. Sobín do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 24773 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce se společností Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost na 
přístřešek pro cestující na parc. č. 4346 v 
k.ú. Dejvice 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 24867 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy s panem Norbertem Durychem 
na dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 24866 k návrhu řešení zlepšení protipovodňové 
ochrany Výtoně a koncové trasy toku 
Botiče v rámci stavby č. 42124 "PPO 
2013 - modernizace a rozšíření části PPO" 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 24440 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 24779 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace Společnosti pro výživu, z.s. na 
zajištění organizace soutěže " O nejlepší 
školní oběd " 
 

radní 
Ropková 

  

32. 24922 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na financování programu 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na rok 2017" 
 

radní 
Ropková 

  

33. 24937 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Zajištění 
bezplatné přípravy k začlenění do 
základního vzdělávání dětí a žáků osob se 
státní příslušností jiného členského státu 
Evropské unie" - Modul C 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34. 24938 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Zajištění 
podmínek vzdělávání nezletilých 
azylantů, osob požívajících doplňkové 
ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany na území ČR a dětí, žáků - 
cizinců umístěných v zařízení pro 
zajištění cizinců" - Modul B 
 

radní 
Ropková 

  

35. 24939 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - srpen 
2017" - Modul A 
 

radní 
Ropková 

  

36. 24962 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na rozvojový program 
"Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem vzdělání gymnázium se 
sportovní přípravou" 
 

radní 
Ropková 

  

37. 24871 
 
 

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Gymnázium, Praha 9, 
Chodovická 2250 
 

radní 
Ropková 

  

38. 24855 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

39. 24947 k návrhu na pověření člena zastupitelstva 
hlavního města Prahy Mgr. Daniela 
Štěpána k provádění sňatečných obřadů 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24985 Informace k plánovaným oslavám 25. výročí založení Městské policie hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava 

 
 


	 P R O G R A M 

