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 P R O G R A M  
 18. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 5. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 2. 5. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28767 Návrh na uzavření smlouvy 

NAP/03/07/000263/2018 s Českou 
republikou, Národním archivem o nájmu 
datové cely č. 3, která se nachází v 
budově Archivu hlavního města Prahy, na 
adrese Archivní 1280/6, 149 00 Praha 4 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
Mgr.Jíša 
 

3. 28955 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Rozšíření systému 
zálohování dat pro nová datová centra“ a 
ke jmenování komise 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 
 

4. 29127 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Modernizace Městského kamerového 
systému hlavního města Prahy" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 
 

5. 29468 
 
  VH 

k udělení předchozího souhlasu k založení 
dceřiné obchodní společnosti Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Gillar, g.ř. 
Dopravní podnik 
hl.m. Prahy, a.s. 

6. 29429 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů a dotaci pro MČ Praha 6 MHMP-
RFD SK v kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 3.5.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Šustr 

7. 28300 k návrhu na využití finančních prostředků 
určených na investiční akci RFD-SK č. 
0042131 Praha bez bariér 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Šustr 

8. 29469 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Pražský festival sportu a volného času“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 29402 k návrhu na využití valorizace nájemného 

v nájemních smlouvách k bytům v 
majetku hl.m. Prahy nesvěřeného 
Statutem hl.m. Prahy městským částem 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 9.45 Ing.Tunkl 

10. 29439 k uzavření Smlouvy o sdružení finančních 
prostředků č. INO/22/04/000366/2018 v 
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0001 Nová vodní linka 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

9.50 Ing.Prajer 

11. 29401 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na stavbu č. 8615 
Kolektor Hlávkův most včetně zapojení 
očekávaných dividend společnosti 
Kolektory Prahy, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Prajer 

12. 29013 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 
Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; 
zhotovitel", ke jmenování komise a k 
návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 
budoucí originární nabytí vlastnického 
práva k nemovitostem do majetku hl. m. 
Prahy na základě této veřejné zakázky 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.00 Ing.Prajer 

13. 28598 k návrhu na realizaci projektu s názvem 
"Komplexní program rozvoje a podpory 
pražského školství", realizovaného v 
rámci prioritní osy 3 OP VVV 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.05 Mgr.Němcová 

14. 28959 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace ústavu Česká hlava 
PROJEKT z.ú. na zajištění 11. ročníku 
Celostátního setkání učňovské mládeže s 
názvem: Machři roku 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.10 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 29141 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace zapsanému spolku 
Prevence dětem z.s. na realizaci projektu 
"Bezpečnostní průprava dětí předškolního 
věku" na rok 2018/2019 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.15 Mgr.Němcová 

16. 29172 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace společnosti SERVIS 
Hospodářské komory Prahy, s.r.o., na 
zajištění projektu "Cesta za řemeslem - 
Babi a dědo, zažijte řemeslo s vnoučaty!" 
v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 
 

10.20 Mgr.Němcová 

17. 29340 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rekonstrukce stoupaček a sociálních 
zařízení v zázemí budovy Městské 
knihovny v Praze" 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing.Pekárková 

18. 29638 k návrhu programu jednání 37. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17.5.2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.30  

19.  Podání  10.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29392 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc. č. 1526/3 , k.ú. Troja, obec Praha do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 29343 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace  
MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 29335 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Parking Volutová, 
družstvo 
 
- staženo 2.5.18 
- upravena P1 USN 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

4. 29527 k návrhu uzavření smlouvy o zajištění 
provedení přeložky plynárenského 
zařízení v rámci stavby "Revitalizace 
spodní části Václavského náměstí, úsek 
Na Příkopě - Vodičkova" 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

5. 29227 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2018 
 

radní 
Plamínková 

  

6. 29348 k uzavření "Dohody o postoupení práv a 
převodu povinností" k zajištění realizace 
stavby č. 8264 Pobřežní III, et. 0003 
proplachovací kanál Karlín (část B) a 
následnému převodu vlastnického práva 
stavby na hl. m. Prahu 
 

radní 
Plamínková 

  

7. 29353 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

8. 29235 k návrhu na změnu zřizovací listiny a 
změnu zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení příspěvkové organizace Střední 
škola umělecká a řemeslná, se sídlem 
Praha 5 - Hlubočepy, Nový Zlíchov 
1063/1 
 

radní  
Ropková 

  

9. 29393 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 
školu a Mateřskou školu Aloyse Klara, se 
sídlem Praha 4, Vídeňská 28 
 

radní  
Ropková 

  

10. 29532 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 29561 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní  
Ropková 

  

12. 29543 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením, které jsou zřizované 
MČ hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

13. 29550 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

14. 29535 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29611 Informace pro Radu hl. m. Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem 
Prahou ve věci padělání lékařských posudků 
 

ředitelka 
MHMP 
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