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 P R O G R A M  
 21. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 5. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 23. 5. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25381 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Podpora programového 
vybavení stávajícího ekonomického 
systému HMP" 
+CD 
 
- předáno 25.5.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
Ing.Melkesová 
zástupce AK 
ROWAN LEGAL 
s.r.o. 
 

3. 25237
A 

ke koncepci provozu a rozvoje 
informatiky MHMP do roku 2019 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 25796 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 7/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým 
se vymezují oblasti hlavního města Prahy, 
ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
+CD 
 
- předáno 25.5.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 24626 ke schválení žádostí o podporu v rámci 
výzvy č. 9 a výzvy č. 11 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
+ CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.25 Ing.Dobrovský 

6. 25482 k návrhu na změnu Koordinační dohody 
uzavřené mezi hlavním městem Prahou a 
Krajským ředitelstvím policie hlavního 
města Prahy za účelem stanovení postupu 
při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na území hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 24.5.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.30 Mgr.Barták 

7. 26036 
 
  VH 

k roční účetní závěrce společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost za rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti  
Dopravní 
podnik hl.m. 
Prahy, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 25725 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 

podpory v oblasti sportu a tělovýchovy ve 
prospěch Českého svazu cyklistiky z.s. 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Mgr.Fáberová 

9. 25606 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Poskytování služeb v oblasti 
propagace - víceletého partnerství hl. m. 
Prahy a Prague International Marathon 
spol. s r.o. při pořádání akce v oblasti 
sportu formou jednacího řízení bez 
uveřejnění" 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Mgr.Fáberová 

10. 25184 k přípravě stavby "P+R DEPO Hostivař" 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.50 Ing.Prajer 

11. 25474 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na služby - projektovou činnost 
pro stavbu č. 42935 P+R Opatov 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Ing.Prajer 

12. 25256 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2016 - závěrečný účet 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.00 Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
Ing.Melkesová 
JUDr.Thuriová 
J.Rak.BBA 

13. 25986 ke Zprávě nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
hlavního města Prahy za období od 1. 
ledna 2016 do 31. prosince 2016 
 
- předáno 26.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.05 Ing.Melkesová 
J.Rak,BBA 
zástupce NEXIA  
AP, a.s. 

14. 25582 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy 
na rok 2017 a střednědobého výhledu 
rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2022 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.10  

15. 25177 k Vyhodnocení zkušebního režimu využití 
bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 24302 k pořízení nového návrhu celoměstsky 

významné změny I ÚP SÚ hl.m. Prahy -  
Z 2600/00 (Praha 3, Praha 10; lokalita 
„Nákladové nádraží Žižkov“ a areál 
Vackov a.s.- vymístění železniční 
dopravy, začlenění území do městské 
struktury) 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 
 

17. 25764 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 7 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

18. 25772 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 18 
+ CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kabický, 
starosta MČ 
Praha 18 
Ing.Lochman, 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
 

19. 25773 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 20 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 
 

20. 25766 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 9 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 
 
 

21. 25767 k návrhu zadání změny vlny 01 úprav ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 10 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
V.Novák, 
starosta MČ 
Praha 10 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 25768 k návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP 

SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 11 
+CD 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Venturová, 
starostka MČ 
Praha-Šeberov 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha-Újezd 
 

23. 25743 k návrhu na ukončení pořizování 
celoměstsky významné změny I+II ÚP 
SÚ hl.m. Prahy - Z 2156/00 (Praha-
Březiněves, Praha-Ďáblice; rozšíření 
skládky odpadu, vyhlášení VPS a 
posunutí biokoridoru) 
 
- předáno 24.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Ing.Haramul, 
starosta MČ 
Praha-Březiněves 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice 
 
 

24. 25847 
 
  VH 

k personálním změnám v  dozorčí radě 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
- předáno 22.5.17 
- odloženo 23.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00  

25. 25002
A 

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc. č. 4105/1 o 
výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 4105/6 
o výměře 219 m2 v k.ú. Vinohrady 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 J.Rak,BBA 
 

26. 25271 k návrhu směny id. 1/16 pozemku parc.č. 
1108/6, id. 1/16 pozemku parc.č. 1108/8 a 
id. 1/16 pozemku parc.č. 1111 v k.ú. 
Velká Chuchle ve vlastnictví společnosti 
Myrkvidr s.r.o. za pozemky parc.č. 155/1 
a parc.č. 161/2 v k.ú. Zadní Kopanina ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 J.Rak,BBA 
 

27. 25338 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 279/3 (56 m2), parc. č. 33 (137 
m2) a parc. č. 34 (102 m2) v k.ú. 
Vyšehrad a zřízení služebnosti přístupu na 
pozemky parc. č. 33 a parc. č. 34 v k.ú. 
Vyšehrad 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 19147 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 259/4, parc. č. 259/5, podílu o velikosti 
60/192 na pozemku parc. č. 2752/3 a 
podílu o velikosti id. 366/576 na pozemku 
parc. č. 1516/5, k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 J.Rak,BBA 
 

29. 25261 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Stavební úpravy bytového domu 
Kurzova 2199 a 2200, 105 00 Praha 5" 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 J.Rak,BBA 
zástupce 
TPD,s.r.o. 
 

30. 25280 ke schválení doporučené lokality pro 
stavbu č. 08211 Administrativně-
technická budova ZZS 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Lacko 11.30 Ing.Prajer 

31. 24665 k návrhu na záměr hl. m. Prahy v oblasti 
tvorby analytických materiálů ve 
zdravotnictví na území HMP 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Lacko 11.35 PhDr.Klinecký 

32. 23473 k návrhu na přidělení nových kvót bytů 
hl. m. Prahy pro vybrané profese dle 
"Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ" 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Lacko 11.40 Ing.Tunkl 

33. 25618 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městským částem na 
činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Hadrava 11.45 Mgr.Barták 

34. 25411 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace České republice, 
Hasičskému záchrannému sboru hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Hadrava 11.50 Mgr.Barták 

35. 25721 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a rozdělení zisku za rok 2016, k 
určení auditora společnosti Kolektory 
Praha, a.s. 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní 
Plamínková 

11.55 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 
Kolektory Praha, 
a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 25285 k revokaci usnesení Rady HMP č.871 ze 

dne 19.4.2016 k záměru odboru technické 
vybavenosti na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 
K Zeleným domkům 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní 
Plamínková 

12.00 Ing.Vlk 

37. 25638 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1762 (6 044 m2), 2004 (2 932 m2) a 
2016 (466 m2) v k. ú. Jinonice do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní 
Plamínková 

12.05 RNDr.Kyjovský 
 

38. 25744 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Hudební divadlo v Karlíně 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní Wolf 12.10 Mgr.Cipro 
Bc.Kulhánek, 
ředitel 
Hudební 
divadlo v Karlíně 
 

39. 25948 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Městská divadla pražská 
 
- předáno 26.5.17 
 

radní Wolf 12.15 Mgr.Cipro 
 

40. 25984 ke Koncepci kulturní politiky hl.m.Prahy 
2017-2021 
 
 

radní Wolf 12.20 Mgr.Cipro 
 

41. 25886 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 24.5.17 
 

radní 
Ropková 

12.25 Ing.Andrle 

42. 25613 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rozšíření JBS MHMP o nový objekt 
Chodovec II" 
 
- předáno 24.5.17 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30 Ing.Pekárková 
Bc.Macháček 

43. 26037 ke změně počtu systemizovaných míst 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 26.5.17 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.35 Ing.Dederová 

44.  Podání  12.40  
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25778 návrh na úpravu rozpočtu v rámci 

kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF 
MHMP v roce 2017 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

2. 25839 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
městské části Praha 2 na vybudování 
nabíjecích stanic pro elektromobily a 
instalaci lamp s bezpečnostními 
funkcionalitami 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

  

3. 25486 k návrhu na využití prostředků fondu 
investic příspěvkové organizace ROPID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 25747 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
radní 
Ropková 
 

  

5. 25841 návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 k 
podání žádosti o dotace z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25890 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 25817 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 hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25857 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 
vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 25589 k návrhu na prominutí pohledávek hl. m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 25957 

 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 14 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 25560 
 

k návrhu na uzavření dodatku č.1 k 
veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000324/2017 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci poskytnuté 
MČ Praha - Vinoř z rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 a k úpravě 
rozpočtu vl. hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 25735 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
na financování projektu ITI 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 25975 
 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 25160 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Rychlé občerstvení Jižní spojka - 
kabel elektro a informační pylon“, na 
pozemcích parc. č. 2634/3 a 2635/1 v k.ú. 
Hostivař, Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

15. 25201 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem "Přístavby výtahové 
šachty ke stávající budově č. p. 571, ul. 
Nad Šachtou, Praha 7", na pozemku parc. 
č. 1471, v k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

16. 25399 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem vybudování parkoviště 
P+R a odtahového parkoviště v ul. 
Jankovcova v Praze 7, na pozemcích parc. 
č. 373/1, 373/20, 373/21, 373/27, 373/28, 
k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

17. 25417 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení dočasnosti 
sezonní přetlakové haly s příslušenstvím, 
umístěné na ploše hřiště č. 8 Masarykova 
stadionu, na pozemku parc. č. 2464/1, k.ú. 
Břevnov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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18. 25858 k žádosti městské části Praha - Koloděje o 

souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k.ú. Koloděje z vlastnictví ČR - Státní 
pozemkový úřad, do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha - Koloděje, 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 Grabein 
Procházka 

  

19. 24283 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 

  

20. 25351 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 14 
(pozemky v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25455 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikací, chodníků, parkovacích stání, 
kontejnerových stání, dopravního značení, 
zeleně, uličních vpustí a investice do 
rekonstrukce komunikací včetně pozemků 
parc. č. 873/286, 873/288, 873/290, 
873/292 v k.ú. Kamýk  z vlastnictví 
CENTRAL GROUP Nad Modřanskou 
roklí a.s., do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25650 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parcelní číslo 3085/2 a parc.č. 3085/3 v 
k.ú. Braník z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25716 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 2575/499 k. ú. Kyje z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 24883 k návrhu na schválení úplatného převodu 
části pozemku parc. č. 13/85 o výměře 57 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 
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25. 25549 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc. č. 1455/7 (32 m2) v k. ú. Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 25587 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2117/17 (67 m2) v kat. území 
Chodov z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví manželů Trojákových 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 25622 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3185/9 o výměře 1 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 25633 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 427/5 a parc. č. 427/8 o celkové 
výměře 40 m2 vše v k.ú. Strašnice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 25553 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 23/4, 34/6, 34/7, 102/11 v 
k.ú.Koloděje z vlastnictví  České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 
69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 25362 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnických podílů k pozemku parc. 
č. 2633/6 v k. ú. Hloubětín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 25550 k návrhu na výmaz věcného břemene, 
zapsaného na LV č. 329, k.ú. Jinonice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 25542 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 25818 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 25826 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě - umístění 
světelného signalizačního zařízení se 
společností Sady, lesy a zahradnictví 
Praha, státní podnik v likvidaci, 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 24734 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 
nájemní smlouvě č. 
NAO/83/01/016337/2014 ze dne 
23.9.2014 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 25929 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 
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37. 25337 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 516/6 (1631 m2), pozemku parc.č. 
516/34 (107 m2), části pozemku parc.č. 
516/35 (611 m2) a pozemku parc.č. 
516/36 (904 m2) v k.ú. Střížkov 
 

radní Lacko   

38. 25224 ke způsobu pronájmu bytů hl. m. Prahy v 
centru města, t.j. v MČ Praha 1, Praha 2 a 
Praha 10 
 

radní Lacko   

39. 25578 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

40. 25676 k návrhu na pronájem jiného bytu 
 

radní Lacko   

41. 25718 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

42. 25822 k návrhu na pronájem 1 bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

43. 25910 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

44. 25915 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

45. 25719 k rozpočtovému opatření MČ Praha 2 na 
rok 2017 - motivační odměny 
zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do 
orgánů Městské policie hl. m. Prahy, OŘ 
Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a 
stabilizaci personální situace 
 

radní Hadrava   

46. 25135 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Svazu důstojníků a 
praporčíků Armády České republiky, z.s. 
z rozpočtu běžných výdajů kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

47. 25343 
 
 

Stavba č.6963 "Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" 
etapa 0001 - Nová vodní linka - Dodatek 
č.7 k Souhrnu smluvních dohod 
 

radní 
Plamínková 

  

48. 25675 k návrhu na opakované zřízení přípravné 
třídy základní školy v příspěvkové 
organizaci Základní škola pro zrakově 
postižené, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní  
Ropková 

  

49. 25663 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 
6 - Vokovice, Vokovická 32/3 
 

radní  
Ropková 

  

50. 25877 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 
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51. 25664 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 5, Na Zatlance 11 
 

radní  
Ropková 

  

52. 25673 k návrhu na čerpání fondu investic 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a 
Základní škola a Střední škola v roce 
2017 
 

radní Hodek   

53. 25860 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostor Křížové chodby a Rytířského sálu 
Staroměstské radnice v Praze na období 
od 01. 06. 2017 do 31. 08. 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

54. 25808 k návrhu na rozpracování usnesení 27. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
25.5.2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

55. 25704 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
26.4.2017 do 2.5.2017 
 

Ing.Ondráčková    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25692 Informace k účasti v mezinárodním projektu MAGIC.CE a zajištění projektového 
plánu Strategie zelené infrastruktury hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

25922 Informace pro Radu hlavního města Prahy o zahájení činnosti pracovní skupiny pro 
zajištění městského mobiliáře na území hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

25468 Informace o financování systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 
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