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 P R O G R A M  
 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 5. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 24. 4. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 28973 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 675/3 a 675/40, k.ú. Praha - Zličín, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Ing.Prajer 

3. 27876 k návrhu na uzavření Smlouvy o 
zpracování osobních údajů mezi Českým 
olympijským výborem a hl. m. Prahou 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Fáberová 

4. 29408 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 
MČ Praha - Koloděje 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.20  

5. 21132 k návrhu na směnu pozemků mezi Českou 
republikou s právem hospodaření pro 
Správu železniční dopravní cesty, st. org. 
a hl.m. Prahou, vč. zřízení služebností 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.25 Ing.Rak,BBA 
 

6. 28661 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 4435/1, parc.č. 4435/5 a prac.č. 
4435/10 v k.ú. Žižkov z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.30 Ing.Rak,BBA 
 

7. 29189 návrh na uznání vl.práva - pozemek 
parc.č. 264/19 k.ú. Újezd u Průhonic 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.35 Ing.Rak,BBA 
 

8. 29002 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 190 o výměře 631 m2 v k.ú. 
Hodkovičky 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 28280 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku  a na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2018 
 
- elektronicky 
- staženo 13.3.18 
 

radní Lacko 9.45 PhDr.Klinecký 
 

10. 29139 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0254 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

9.50 RNDr.Kyjovský 

11. 29403 k návrhu na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů vlastního hlavního 
města Prahy na r. 2018 na stavbu OSI 
MHMP - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV 
na Císař.ostrově za současného zapojení 
úspory hospodaření za rok 2017 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Prajer 

12. 29390 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2018 MČ Praha - Běchovice na akci 
č.80038 - Rekonst. objektu Kulturní 
památka Stará pošta vč. PD 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 10.00  

13. 29379 k návrhu na vyhlášení druhého kola 
Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

10.05 Mgr.Němcová 

14. 28982 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
Cesta ke vzdělání pro rok 2018 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.10 Mgr.Němcová 

15. 29226 ke změně počtu systemizovaných míst 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

10.15 Ing.Dederová 

16. 29444 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Nový audiovizuální systém v jednacím 
sále Zastupitelstva hl. m. Prahy" 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20 JUDr.Mařík 

17.  Podání  10.25  
18.  Operativní rozhodování Rady HMP    
19.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28853 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 28917 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 29271 k návrhu na rozšíření názvu inv. akce č. 
0042984 - "Zatepl. fasády budovy DDM, 
Dolákova 537, P8" příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - 
Spirála 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 29410 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 29196 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy, v působnosti 
odboru SVC MHMP na rok 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 29220 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0264 v 
roce 2018 v souvislosti s převedením 
ponechaných kapitálových prostředků 
příspěvkových organizací Botanická 
zahrada hl. m. Prahy a Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy z roku 2017 na jiné 
inv. akce 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

7. 29355 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2018 v souvislosti se splátkami 
návratných finančních výpomocí 
poskytnutých MČ Praha 22 a MČ Praha - 
Koloděje a vrácením návratné finanční 
výpomoci poskytnuté MČ Praha - Vinoř 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 29269 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
městské části Praha - Slivenec na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 29310 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha 18 na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 29357 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 29378 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
kultury z programu Kulturní aktivity - 
Podpora regionálních kulturních tradic - 
Připomínka a oslava významných výročí 
roku 2018 spjatých s naší státností 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 29229 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

13. 29257 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určený pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 29391 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ - Koloděje a MČ Praha - Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 29396 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na program Projekty 
obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 29397 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2018 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 

  

17. 29416 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 29428 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
Krajský akční plán vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 29454 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 - program č. 115310  určené 
pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
dotací MČ Praha - Dubeč 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 29335 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Parking Volutová, 
družstvo 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 29327 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 28754 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Koloděje z 
vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 29294 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k.ú. Strašnice z 
vlastnictví společnosti QN DOMOV s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 29300 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu v k.ú. Dubeč z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 28685 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 - Řeporyje (pozemky v k.ú. 
Řeporyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 28653 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola na Proseku, se sídlem 
Novoborská 610/2, Praha 9 a 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 - Čakovice  (nemovitosti v 
k.ú. Čakovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 29358 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č.1525/1 v k.ú. Vinoř 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 28984 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Černý Most z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hlavního města Prahy 
pro možnost realizace investiční akce 
hl.m. Prahy č. 0000 Vybíralova dle 
opatření „1.01 Rekonstrukce ulic 
Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova“ 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 29152 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

30. 29191 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505, použití fondu investic a úpravu 
rozpočtu u příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP v roce 
2018 
 

radní Lacko   

31. 29383 k návrhu Smlouvy o připojení 
č.INO/22/04/000363/2018 v rámci stavby 
č. 6963 Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 
Nová vodní linka 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 29385 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP v r. 
2018 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
33. 29470 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 

přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za 
rok 2017 
 

radní Wolf   

34. 29342 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 28.02.2018" 
 

radní 
Ropková 

  

35. 28813 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu pedagogickou a sociální, 
Střední odbornou školu pedagogickou a 
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 
 

radní 
Ropková 

  

36. 29210 k návrhu odpovědi na stížnost na 
Pedagogicko-psychologickou poradnu pro 
Prahu 11 a 12, se sídlem Praha 4, 
Kupeckého 576 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství a mládeže 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

37. 29224 ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

38. 29441 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na rozvojový program 
"Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem vzdělání gymnázium se 
sportovní přípravou" 
 

radní 
Ropková 

  

39. 29207 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace Klubu českých a 
slovenských spisovatelů z.s.na realizaci 
semináře - projektu "Dětská slovesnost a 
tvorba pro děti" 
 

radní 
Ropková 

  

40. 29025 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 
mezi příspěvkovou organizací Akademie 
řemesel Praha - Střední škola technická, 
se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4, a 
Hockey club 1946 Praga z.s., se sídlem 
Družstevní ochoz 961/54, 140 00 Praha 4 
- Nusle 
 

radní 
Ropková 

  

41. 29143 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 
celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2018 
 

radní Hodek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
42. 28830 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. 

hl. m. Prahy a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti v roce 2018 
 

ředitelka  
MHMP 

  

43. 29307 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
4.4.2018 do 10.4.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 


	 P R O G R A M 

