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 P R O G R A M  
1. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 1. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 45. jednání Rady HMP ze dne 18. 12. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 31509 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku s názvem "Zateplení 
BD včetně opravy lodžií, Řepínská 670/3, 
Praha 8 Bohnice" 
 
- předáno 2.1.2019 
 

radní Chabr 10.10 Ing. Rak, BBA 
  Zástupce 
  INCONEX, a.s. 

3. 31520 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Zateplení 
BD včetně opravy lodžií, Řepínská 679/2, 
Praha 8 Bohnice" 
 
- předáno 2.1.2019 
 

radní Chabr 10.15 Ing. Rak, BBA 
Zástupce 
INCONEX, a.s. 

4. 31465 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Zateplení 
BD včetně opravy lodžií, Řepínská 669/1, 
Praha 8 Bohnice" 
 
- předáno 2.1.2019 
 

radní Chabr 10.20 Ing. Rak, BBA 
Zástupce 
INCONEX, a.s. 

5. 31747 k návrhu na úplatný převod veřejné 
dešťové kanalizační stoky včetně revizní 
šachty na pozemku parc. č. 1142/735 v 
k.ú. Řepy z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví společnosti AKRO 
estate s.r.o. 
 
- předáno 2.1.2019 
 

radní Chabr 10.25 Ing.Žejdlík,MBA, 
gen. ředitel PVS, 
a.s. 

6. 31565 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou individuální účelové 
investiční dotace z kap. 0504 Středisku 
prevence a léčby drogových závislostí - 
DROP IN, o.p.s. v roce 2018 
 
- předáno 2. 1. 2018 
 

radní Johnová 10.30 PhDr. Klinecký 

7. 31931 k návrhu na zřízení funkce "Informační 
ombudsman" 
 
- předáno 2. 1. 2019 
 

radní Kordová 
Marvanová 

10.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 31860 k návrhu na snížení kvóty bytů hl. m. 

Prahy určené pro zajištění bydlení soudců 
a státních zástupců 
 
- předáno 2. 1. 2019 
 

radní Zábranský 10.40 Ing. Tunkl 

9.  Podání  10.45  
10.  Operativní rozhodování Rady HMP    
11.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 31825 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 

výpůjčce na dobu určitou 5 let s MČ 
Praha 8 na část pozemku ve vlastnictví 
HMP, svěřeného do správy OCP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

2. 31600 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti s Karlem Riedlem 
 

radní Chabr   

3. 31064 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům 
na výpovědi nájemních smluv 
 

náměstek  
primátora    
Vyhnánek a 
radní Chabr 

  

4. 31440 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 17 (budova hasičské zbrojnice 
v k.ú. Řepy) 
 

radní Chabr   

5. 31835 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, 
příspěvková organizace, se sídlem Praha 1 
- Malá Strana, Maltézské náměstí 476/14, 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 31667 k návrhu na uzavření dodatků k 

Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace s příjemci dotace Rugby 
klub Petrovice, z.s. a SK Ďáblice z.s. 
 

radní Šimral   

7. 31800 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

8. 31158 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k 
bytu hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

9. 31554 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor a movitých věcí se 
Střední odbornou školou a středním 
odborným učilištěm, Praha - Čakovice 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

10. 31622 ke zrušení usnesení Rady HMP č.2651 ze 
dne 9.10.2018 ve věci uzavření smlouvy v 
rámci výběrového řízení “Nájem bistra v 
budově Nové radnice“ a k návrhu na 
uzavření smlouvy se společností Obecní 
dům, a.s. 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

31898 Informace pro Radu hlavního města Prahy o podaném trestním oznámení 
 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

