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 P R O G R A M  
5. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 2. 2019 

 
od 10. 00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 24. 1. 2019 
                           - zápis ze 4. jednání Rady HMP ze dne 28. 1. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 31118 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 3 EVALUACE“ 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 31120 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 4 MÉDIA“ 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15   Ing. Andrle 

4. 31122 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 5 AKCE“ 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Andrle 

5. 31123 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 6 
KREATIVITA A PRODUKCE“ 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6. 31125 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení k veřejné 
zakázce „KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ 
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – 
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 4 MÉDIA“ 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Ing. Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 31823 k nominaci člena a náhradníka do české 

národní delegace ve Výboru regionů EU 
pro rok 2019 
 
- předáno 29.1.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.35 Mgr. Cipro 

8. 32171 k návrhu na schválení návrhu dohody o 
podmínkách rekonstrukce terasy 
Budějovická 
 
 
 

radní Chabr 10.40 Ing. Rak, BBA 

9. 32074 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Zateplení BD včetně opravy 
lodžií, Řepínská 669/1, Praha 8 Bohnice" 
 
 
 

radní Chabr 10.45 Ing. Rak, BBA 
Zástupce    
INCONEX, a.s. 

10. 32109 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Zateplení BD včetně opravy 
lodžií, Řepínská 679/2, Praha 8 Bohnice" 
 
 
 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak, BBA. 
Zástupce    
INCONEX, a.s. 

11. 32098 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Zateplení BD včetně opravy 
lodžií, Řepínská 670/3, Praha 8 Bohnice" 
 
 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak, BBA 
Zástupce    
INCONEX, a.s. 

12. 31929 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na rok 2019 
 
 
 

radní Třeštíková 11.00 Mgr. Cipro 

13. 31867 k návrhu na vypořádání smluvních vztahů 
a úpravu rozpočtu související se svěřením 
areálu Emauzy k hospodaření Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
 
- předáno 30.1.2019 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.05 Ing. Pekárková 

14.  Podání  11.10  
15.  Operativní rozhodování Rady HMP    
16.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 32197 k zániku mandátu členky Zastupitelstva 

hlavního města Prahy Kamily Matějkové 
a k předání osvědčení členu Zastupitelstva 
hlavního města Prahy Ing. Jakobu 
Hurrlemu 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32034 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - 
dodatečné finanční vypořádání závazku 
vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného 
plnění za škody na komunikacích 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

3. 32057 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti na Ministerstvo 
kultury o poskytnutí dotace z programu 
Kinematografie a média 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

4. 31282 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 k.ú. Stodůlky) 
 

radní Chabr   

5. 29757 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 - Lipence 
(pozemek v k.ú. Lipence) 
 

radní Chabr   

6. 31811 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům 
na výpovědi nájemních smluv 
 

radní Chabr   

7. 31687 k návrhu na úplatný převod částí pozemků 
parc. č. 140/179 a parc. č. 140/180 v k.ú. 
Lhotka 
 

radní Chabr   

8. 31613 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2556/1 v k.ú. Nové Město z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Inafy Estates s.r.o. 
 

radní Chabr   

9. 31982 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2869/2 o výměře 33 m2 v k.ú. 
Braník 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 31912 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če v 
katastrálním území Michle, obec Praha, 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

11. 31943 k žádosti městské části Praha 8 o souhlas 
s bezúplatným nabytím nemovitostí, a to 
pozemků a stavby bez čp/če v k.ú. 
Bohnice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 8, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

12. 31319 k návrhu na bezúplatné nabytí 
předlážděného chodníku a upraveného 
přejezdu přes chodník na pozemku parc. 
č. 2296 v k.ú. Holešovice z vlastnictví 
Classic Park III s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

13. 32114 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Chabr   

14. 32000 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Pedagogicko-psychologickou poradnu pro 
Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, 
Lucemburská 1856/40 
 

radní Šimral   

15. 32006 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 
 

radní Šimral   

16. 31984 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2019 
 

radní Šimral   

17. 32042 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2018 
 

radní Šimral   

18. 32071 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.1.2019 do 8.1.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

32125 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podniku hl. m. Prahy za období říjen - prosinec 2018 
 

 náměstek 
 primátora 
 Scheinherr 
 

32055 Informace - zpráva představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke 
dni 31.12.2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

 radní Chabr 

32076 Informace o evidenci chovatelů psů v hlavním městě Praze vč. informace o útulcích 
spravovaných hl. m. Prahou v roce 2018 
 

 pověřená řízením 
 MHMP 

32188 Informace pro Radu hlavního města Prahy o uplatnění škod v trestních řízeních pověřená řízením 
MHMP 
 

 
 
 


	 P R O G R A M 

