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 P R O G R A M  
 23. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 6. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 6. 6. 2017 
                           - zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 8. 6. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25819 k návrhu na zrušení veřejnoprávní 

smlouvy č. DOT/80/02/000631/2017 ze 
dne 18. 4. 2017 
 
- předáno 8.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Skalický 
 

3. 25203 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Softwarová podpora vybraných činností 
odborů dopravních agend, dopravně 
správních činností, daní, poplatků a cen, 
správních činností ve zdravotnictví a 
sociální péčí Magistrátu hl. m. Prahy" 
 
- předáno 7.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 25151 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Provozní podpora Informačního 
systému krizového řízení" 
 
- předáno 7.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 25644 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy 7. 
dílčí zakázka k Rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003081/2014 - Rozvoj 
systému ISMP-POVS - Nasazení 
vybraných modulů ISMP-POVS pro 
pracoviště OS KŠ, využití služeb MKS 
pro potřeby ISMP-POVS (integrace 
živého obrazu kamer MKS (ECC CCTV)) 
a dílčí rozvoj stávajících modulů ISMP-
POVS. 
 
- předáno 7.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 25914 k návrhu na zřízení komise Rady 
hl.m.Prahy pro zahraniční aktivity města 
 
- předáno 7.6.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.30  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 26217 k aktuálnímu vývoji projednávání 

dokončení severovýchodní části MO 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Ing.Prajer 

8. 26221 Pověření náměstka Petra Dolínka 
jednáním s MD o trvalém zneplatnění 
úseku dálnice D1 mezi Exitem 12 a hl. m. 
Prahou 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Ing.Kaas 

9. 25788 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl.m. 
Prahy 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Ing.Kaas 

10. 24029 k návrhu na uzavření Dohody o finančním 
vypořádání mezi hlavním městem Prahou 
a firmou PRŮMSTAV a.s 
 
- předáno 26.4.17 
- staženo 2.5.17 
- odloženo 8.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Ing.Vlk 

11. 25651 k záměru odboru SVC na realizaci veřejné 
zakázky "Poskytování služeb v oblasti 
propagace - víceletého partnerství hl. m. 
Prahy a Auto klub Markéta při PSK 
Olymp Praha při pořádání akcí v oblasti 
sportu" formou jednacího řízení bez 
uveřejnění 
 
- předáno 8.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Mgr.Fáberová 
 

12. 25557 k záměru odboru SVC na realizaci veřejné 
zakázky "Poskytování služeb v oblasti 
propagace - víceletého partnerství hl. m. 
Prahy a Česká sportovní a.s. a Tenisový 
klub Sparta Praha, z.s. při pořádání akcí v 
oblasti sportu" formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Mgr.Fáberová 
 

13. 25558 k záměru odboru SVC na realizaci veřejné 
zakázky "Poskytování služeb v oblasti 
propagace - víceletého partnerství hl. m. 
Prahy a RELMOST, a.s. při pořádání akcí 
v oblasti sportu" formou jednacího řízení 
bez uveřejnění 
 
- předáno 8.6.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 25502 k návrhu zadání celoměstsky významné 

změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 
+ CD 
 
- předáno 7.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ 
Praha 8 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha-Dolní 
Chabry 
 

15. 24797 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 6) 
 
- předáno 7.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
 

16. 25564 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
- v působnosti odboru UZR MHMP 
 
- předáno 7.6.17 
- přerušeno 8.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

17. 24845 rozhodnutí o odvolání Mikuláše 
Ferjenčíka proti rozhodnutí Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, příspěvkové organizace, o 
odmítnutí poskytnutí informace 
 
- předáno 31.5.17 
- neschváleno 6.6.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
 

18. 25594 k návrhu na zaplacení smluvní pokuty 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 J.Rak,BBA 
 

19. 26182 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 919 ze dne 25. 4. 2017 "k návrhu na 
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 
2017 OTV MHMP v kap. 01 a 02 a HOM 
MHMP v kap. 08" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 Ing.Vlk 

20. 26093 
 
  VH 

k valné hromadě společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 představenstvo 
a dozorčí rada 
TRADE  
CENTRE 

  PRAHA a.s. 
 

 
 
 



 4 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 25847 

 
  VH 

k personálním změnám v dozorčí radě 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
- odloženo 30.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 představenstvo 
a dozorčí rada 
TRADE  
CENTRE 

  PRAHA a.s. 
 

22. 26059 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 26.6.2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 Mgr.Urban, 
předseda předst. 
Pražská 
energetika 
Holding a.s. 

23. 25976 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. konané dne 16. 6. 2017 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Mgr.Rieder, 
předs. předst. 
Úpravna vody  

  Želivka, a.s. 
 

24. 26008 k zadání řízení se soutěžním dialogem 
Revitalizace Karlova náměstí - etapa II 
(park) 
+CD 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

25. 25883 k uzavření smlouvy o poskytování služeb 
na náhradní výsadbu dřevin v rámci 
stavby č. 6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0008 - Kompenzační opatření 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Prajer 

26. 25884 k návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 
DIL/22/04/000177/2016, uzavřené dne 
12. 8. 2016, stavba č. 8615 Kolektor 
Hlávkův most 
+ CD 
 
- předáno 8.6.17 
 

radní 
Plamínková 

11.10 Ing.Prajer 

27. 25472 k záměru odboru strategických investic 
MHMP uzavřít smlouvu na realizaci  
stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného 
řadu Praha východ, etapa 0001 DN 800 - 
1.část Uhříněves-Pitkovice 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Prajer 

28. 25906 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP v r. 2017 a ke 
zvýšení  celkových nákladů investiční 
akce 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 24755 k návrhu na zřízení dočasné Komise Rady 

HMP k výročí 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 25 
let České republiky 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Skalický 
 

30. 25611 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba" 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.30 Ing.Prajer 

31. 25809 k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 k 
rámcové pojistné smlouvě č. 56774661-
28 o pojištění souboru vozidel pro školy a 
školská zařízení zřizovaná HMP 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.35 Mgr.Němcová 

32. 25713 k aktualizaci dokumentu Podpora 
odborného vzdělávání na území hlavního 
města Prahy v letech 2017 - 2020 a 
Vzorovému stipendijnímu řádu 
motivačního a prospěchového stipendia 
pro žáky vybraných oborů středního 
odborného vzdělání ve školách 
zřizovaných Hlavním městem Prahou 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.40 Mgr.Němcová 

33. 24859 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Podpora odborů MHMP 
při přípravě a realizaci dotačních projektů 
hl. m. Prahy" 
 
- předáno 7.6.17 
 

radní  
Ropková 

11.45 Ing.Dobrovský 

34. 26178 k návrhu využití finančních prostředků z 
OP Zaměstnanost (výzva č. 117) 
 
- předáno 8.6.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.50 Ing.Dobrovský 

35. 26193 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 8.6.17 
 

ředitelka 
MHMP 

11.55 Ing.Dederová 

36. 26075 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1405 ze 
dne 8.6.2017 k návrhu programu jednání 
28. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 15.6.2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.00  

37.  Podání  12.05  
38.  Operativní rozhodování Rady HMP    
39.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25993 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

2. 26035 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí k 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 26044 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 26047 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zemědělství na úhradu 
zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 26051 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Vzděláváním ke 
kvalitě poskytovaných sociálních služeb v 
Ústeckém kraji" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 26069 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 

  

7. 25709 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávek hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 25799 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 25840 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m . 
Prahy za účelem prodloužení doby trvání 
dočasné stavby "Tiskárna Strahov", na 
pozemku parc. č. 2454/1, k.ú. Břevnov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

10. 25438 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro komunikaci Pobřežní III, 2. etapa, 
úsek Za Invalidovnou - Voctářova pro 
stavební záměr „Zástavba v okolí stanice 
metra Invalidovna - 1. etapa, objekt 02“ 
na pozemcích parc. č. 693/75, 693/76, 
693/140, 693/141, 693/157 a 693/190 vše 
v k.ú. Karlín, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

11. 24356 k žádosti městské části Praha 5 o souhlas 
s úplatným nabytím pozemků v k. ú. 
Jinonice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu -  
Ministerstvo obrany, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem MO, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 5, 
předložené podle § 13 odst. 4. obecně 
závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 24508 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 7 (pozemky v k.ú. 
Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 25615 k návrhu na zaplacení nákladů řízení 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

  

14. 25863 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
smlouvy o poskytnutí služeb dodávky 
energie a uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 24952 k návrhu ukončení Nájemní smlouvy č. 
NAP/58/02/002670/2003 dohodou a 
vyhlášení výběrového řízení na pronájem 
pozemků v k. ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 25075 k návrhu na uzavření dodatků ke 
smlouvám uzavřených mezi hl.m. Prahou 
a společností TRADE CENTRE Praha, 
a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 25851 k návrhu na  nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 25900 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Karlín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 25902 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

20. 25987 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Lacko   

21. 25878 k návrhu na změnu členství v komisi 
Rady HMP pro udělování grantů hl.m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 
 

radní Wolf   

22. 26046 ke jmenování komise pro otvírání nabídek 
a hodnotící komise v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "stavba č. 3103 TV 
Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za 
Ovčínem) 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 26007 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. DIL/54/12/010705/2016 
uzavřené mezi hl.m. Prahou a 
KONSTRUKTIS Praha, spol. s r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 26009 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2017 v kapitole 0254 - 
Městská infrastruktura v souvislosti s 
realizací akce č. 10305 EU - Kotlíkové 
dotace Praha 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 25681 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy s panem Jakubem Folvarčným 
na dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, parc.č. 840/1 v k.ú. 
Vokovice, o výměře 350 m2, 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 25701 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 25797 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
Cesta ke vzdělání pro rok 2017 
 

radní  
Ropková 

  

28. 25365 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace České středoškolské 
unii, z. s. na zajištění projektu pod 
názvem: "Středoškolský sněm hl. m. 
Prahy" 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 25904 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r. 2017 v kap. 04 - školství, 
mládež a sport 
 

radní  
Ropková 

  

30. 25994 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

31. 25931 k návrhu na výmaz dvou školských 
zařízení příspěvkové organizace Jedličkův 
ústav a Mateřská škola a Základní škola a 
Střední škola, se sídlem Praha 2, V 
Pevnosti 4, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

32. 24879 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborná 
škola civilního letectví, Praha  - Ruzyně 
 

radní  
Ropková 

  

33. 25978 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní Hodek   

34. 25843 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 
v roce 2017 
 

radní Hodek   

35. 26116 k Inventarizační zprávě o výsledcích 
inventarizace majetku a závazků hl. m. 
Prahy, kde subjektem hospodaření je 
vlastní hl. m. Praha, včetně návrhu na 
vypořádání inventarizačních rozdílů 
zjištěných při inventarizaci za rok 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

36. 25960 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 0924 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 26010 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření 
městských částí hl. m. Prahy za rok 2017 
Magistrátem hl. m. Prahy na období do 
30.6.2018 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 

Informace : 
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26194 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v dubnu 2017 
 

ředitelka 
MHMP 
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