
 
 

P R O G R A M  
6. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 2. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 4. 2. 2019  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32243 k revokaci usnesení Rady HMP č. 82 ze 

dne 28.1.2019 a k personálnímu obsazení 
komisí Rady hl.m. Prahy 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10  

3. 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 
- výměna DZ – 1.2.2019 
- staženo 4.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4. 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 
- výměna DZ – 1.2.2019 
- staženo 4.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Andrle 

5. 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 
- výměna DZ – 1.2.2019 
- staženo 4.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25   Ing. Andrle 

6. 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 
- výměna DZ – 1.2.2019 
- staženo 4.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Ing. Andrle 

 
 
 
 
 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 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 
- výměna DZ – 1.2.2019 
- staženo 4.2.2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.35 Ing. Andrle 

8. 32202 k personálnímu obsazení Komise Rady hl. 
m. Prahy pro design a veřejný prostor 
 
nebude na pondělní Radě HMP 
projednáván 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.40  

9. 31852 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Doplnění zálohovacích kapacit Městské 
policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 5.2.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

10. 32225 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
záměru realizace „Stavba č. 43776 P+R 
DEPO Zličín" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.50 Ing. Prajer 

11. 32230 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
záměru realizace „Stavba č. 42933 P+R 
Zličín III" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.55 Ing. Prajer 

12. 32221 k návrhu na úpravy schváleného rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy za účelem 
rozpuštění rezerv dle usnesení  
Zastupitelstva HMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 
2018 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.00  

13. 31985 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
za účelem zajištění prostředků odboru 
HOM MHMP na úhradu za provedené 
práce na rekonstrukci soustavy veřejného 
osvětlení hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.05 Ing. Rak, BBA 

14. 32035 k personálnímu obsazení a náplni činnosti 
Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování 
grantů vlastníkům památkově 
významných objektů 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.10  

 
 
 
 
 
 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 32144 k zastoupení hl. m. Prahy na mezinárodní 

konferenci měst OWHC (Organization of 
World Heritage Cities, Organizace měst 
světového dědictví) konané ve dnech 13. - 
15. 2. 2019 ve Vídni 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.15  

16. 32192 návrhu na schválení zástupců hl.m. Prahy 
ve výkonném výboru a valné hromadě 
dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 
 
 
 

radní Třeštíková 11.20  

17.  Podání  11.25  
18.  Operativní rozhodování Rady HMP    
19.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30912 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 42. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 32064 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 32115 návrh na schválení zapojení se hlavního 
města Prahy do dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR pro zvýšení 
ochrany škol a školských zařízení jako 
měkkých cílů - rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 32044 k návrhu na dodatečnou změnu účelu části 
finančních prostředků poskytnutých MČ 
Praha 1 k čerpání v roce 2018 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

5. 31965 k návrhu na schválení výpovědi z nájemní 
smlouvy 
 

radní Chabr   

 
 
 
 
 
 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 31665 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Chabr   

7. 31368 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Michle z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

8. 31362 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Stodůlky z 
vlastnictví společnosti KARTON 
SERVIS s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

9. 31618 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Žižkov z 
vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

10. 31717 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1604/1, k.ú. Ruzyně 
 

radní Chabr   

11. 31851 k revokaci usnesení Rady HMP č.2630 ze 
dne 9.10.2018 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 - 
Kunratice (pozemek v k.ú. Kunratice) 
 

radní Chabr   

12. 31694 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 10 (pozemky v k.ú. Malešice a 
Vršovice) 
 

radní Chabr   

13. 31753 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  
městským částem Praha - Lipence a Praha 
- Slivenec  (pozemek v k.ú. Lipence a  
pozemky v k.ú. Slivenec) 
 

radní Chabr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 31710 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 8 (pozemek v k.ú. Bohnice a 
pozemky v k.ú. Libeň) 
 

radní Chabr   

15. 32126 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

16. 32028 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
právnické osoby Naše škola Praha - 
kombinované lyceum s.r.o., se sídlem 
Záběhlická 1658/48, Záběhlice, 106 00  
Praha 10, do rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní Šimral   

17. 31594 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Scholastika - vyšší odborná škola vizuální 
komunikace s.r.o., se sídlem Praha 7 - 
Holešovice, Schnirchova 662/22, PSČ 
170 00, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní Šimral   

18. 31208 k návrhu vyhlášení výzev č. 2 k 
předkládání žádostí o poskytnutí voucheru 
v rámci projektu Pražský voucher na 
inovační projekty a v rámci projektu 
Specializované vouchery, financovaných 
z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní Šimral   

 

 
 
 
 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

31949 Výroční zpráva o stavu MKS 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

32095 k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 2019 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

32092 Informace o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu 
vodohospodářského majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými 
vodovody a kanalizacemi, a.s. za rok 2018 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

32271 Informace o přípravě vyhlášky omezující spalování tuhých paliv ve spalovacích 
zdrojích na území hl. m. Prahy 

náměstek primátora 
Hlubuček 

 
 


	P R O G R A M 

