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 P R O G R A M  
 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 4. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 17. 4. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29056 k předložení objednávky a smlouvy o 

poskytování služeb eHealth – metropolitní 
systém tísňové a zdravotní péče dle 
příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities – projekt „eHealth 
– metropolitní systém tísňové a zdravotní 
péče“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT,a.s. 
 

3. 28976 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení k veřejné 
zakázce "Zpracování podkladů k žádosti o 
vydání „časově omezeného povolení“ dle 
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů - TKB" 
 
- elektronicky 
- odloženo 10.4.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Rak,BBA 
Mgr.Dohnalová, 
odborný poradce 
 
 
 

4. 29382 k rekonstrukci souboru mostních objektů 
"Libeňský most" 
 
- předáno 18.4.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Šustr 
Ing.Smolka, 
g.ř. TSK, a.s. 

5. 27218 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení 
smlouvy o zpracování osobních údajů 
TSK hl. m. Prahy v rámci provozu zón 
placeného stání v hlavním městě Praze a 
na uzavření Smlouvy o zpracování 
osobních údajů 
 
- předáno 18.4.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Šustr 

6. 28886 k návrhu na úpravu provozu záchytného 
parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí 
pro ZOO Praha 
 
- předáno 18.4.18 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Šustr 

7. 29109 k návrhu na hlasování na Valné hromadě 
zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 29017 k návrhu na úpravu stanov organizace 

CIVINET Česká a Slovenská republika, 
z.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Šustr 

9. 28820 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu a tělovýchovy 
společnosti Prague International 
Marathon, spol. s r.o., spolku 
Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice, 
z.s. a spolku Buď Fit Seniore, z.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.45 Mgr.Fáberová 

10. 29063 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Šeberov z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.50  

11. 29273 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. 
konané dne 26. 4. 2018 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.55  

12. 29451 k souboru opatření k zapojení veřejnosti 
do přípravy Metropolitního plánu 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.00  

13. 28791 k dalšímu postupu ve věci užívání prostor 
na adrese Staroměstské náměstí č.p. 550 a 
č.p. 551 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05  

14. 29299 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a  ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 2. 5. 2018 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10  

15. 29188 
 
  VH 

ke zvýšení základního kapitálu 
společnosti Technologie Hlavního města 
Prahy, a.s. peněžitým vkladem 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 29365 k návrhu na aplikaci koncernového řízení 

u vybraných obchodních společností v 
majetkovém portfoliu hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20  

17. 29359 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2018 městským částem hl.m. Prahy 
na výkup pozemků 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25  

18. 29425 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 
 
 

radní Lacko 10.30 PhDr.Klinecký 
 

19. 28773 k veřejné zakázce "Dodávka plovoucího 
zařízení s nástavbou pro potřeby Městské 
policie hl. m. Prahy - 81117"  
 
- předáno 18.4.18 
 

radní Hadrava 10.35 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

20. 28770 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2014/278,  2014/398 a 2014/399 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví paní Duškové 
Libuše, Šináglové Marie a Tesařové 
Aleny do vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 
majetkoprávního vypořádání v rámci 
stavby č. 8262 JM I Ukončení 
Centrálního parku, etapa 0006 západ, 2. 
část 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vlk 

21. 29079 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 173/1 v k. ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Vlk 

22. 29158 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky -
stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 
Komunikace – část B,C,D 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Vlk 

23. 28919 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „Stavba č. 0138 TV Kunratice, 
etapa 0007 Komunikace III, ulice 
Volarská“ 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 29201 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 

OTV roku 2018 v kapitole 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Dubeč 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vlk 

25. 29303 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.05  

26. 29093 k návrhu na udělení individuální 
neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Cipro 

27. 29211 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská divadla 
pražská 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 

28. 29179 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 

29. 28844 k založení obchodní společnosti Prague 
City Tourism a.s. 
 
- elektronicky 
- staženo 17.4.18 
- upraveno - elektronicky 
 

radní Wolf 11.25  

30. 28419 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Zajištění 
outsourcingu reprografických služeb" 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Pekárková 

31. 29444 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Nový audiovizuální systém v jednacím 
sále Zastupitelstva hl. m. Prahy" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 JUDr.Mařík 

32. 29218 k revokaci usnesení Rady HMP č. 888 ze 
dne 17.4.2018 k návrhu programu jednání 
36. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 26.4.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.40  

33.  Podání  11.45  
34.  Operativní rozhodování Rady HMP    
35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29111 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 29290 k návrhu na úpravu rozpočtu akce č. 4347 
Akce pro BESIP v kapitole 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 29082 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2018 o finanční prostředky přijaté od 
MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení 
Ministerstvu financí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 29161 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery  z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určených pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace městským částem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 29194 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
na financování projektu Řízení ITI 
Pražské metropolitní oblasti 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 29283 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 na naplňování cílů 
Koncepce podpory mládeže na krajské 
úrovni 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29352 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 29344 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Národního programu Životní prostředí - 
IV určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 28371 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 4, Praha 
- Dolní Chabry a Praha - Koloděje 
(stavby v k.ú. Nusle a v k.ú. Podolí, 
pozemky v k.ú. Dolní Chabry a v k.ú. 
Koloděje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 28458 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 - Vinoř (pozemky  v 
k.ú. Vinoř) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 28696 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 6 (pozemky v k.ú. 
Bubeneč, Dejvice, Liboc a Střešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 29065 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 - 
Řeporyje (pozemek v k.ú. Řeporyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 28318 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 28564 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a k návrhu 
na udělení souhlasu s podnájmem 
předmětu nájmu 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 28901 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasů s podnájmem předmětu 
nájmu 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 28946 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy, dodatků k nájemním smlouvám 
a pachtovní smlouvě, uzavření smluv o 
výpůjčce a dodatku ke smlouvě o 
výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28523 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1118/2 v k.ú. Radotín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 28995 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1676/2 k.ú. Slivenec 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 29205 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2328/3 o výměře 116 m2 v k.ú. 
Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 28619 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáže na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Bubeneč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 28805 k návrhu směny pozemků v k.ú. Michle 
mezi hl.m. Prahou a společností 
PASSERINVEST BBC 2, s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 29154 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

23. 29236 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

24. 29007 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 29121 k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP MHMP, s panem 
Martinem Čapkem a panem Vojtěchem 
Pánkem, parc.č. 1780 v k.ú. Vysočany, za 
účelem vystavení a provozování Dirt 
jump trati 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 29292 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 432 v k. ú. Přední Kopanina 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 28677 k návrhu  úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 06 a kap. 09 
 

radní Wolf   

28. 29233 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 29279 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou investici kap. 06, 
příspěvkové organizace Divadlo na 
Vinohradech a úpravu rozpočtu v roce 
2018 
 

radní Wolf   

30. 29311 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkových organizací Studio Ypsilon 
a Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 2018 
 

radní Wolf   

31. 29333 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Podpora 
vzdělávacích aktivit národnostních 
menšin v roce 2018" 
 

radní 
Ropková 

  

32. 29336 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence 
základních a středních škol 2017" - Modul 
SŠ 
 

radní 
Ropková 

  

33. 29274 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
informačních studií a Střední škola 
elektrotechniky, multimédií a informatiky 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

34. 29345 k revokaci usnesení Rady HMP č.2225 ze 
dne 5.9.2017 ke schválení textu Podmínek 
realizace 9. výzvy v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

35. 29349 k revokaci usnesení Rady HMP č.2226 ze 
dne 5.9.2017 ke schválení textu Podmínek 
realizace 11. výzvy v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

36. 29350 k revokaci usnesení Rady HMP č.2224 ze 
dne 5.9.2017 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů a 
Podmínek realizace 8. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

37. 29375 k revokaci usnesení Rady HMP č.147 ze 
dne 23.1.2018 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů 28. 
výzvy v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 28890 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 29. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

39. 29347 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o podnájmu, o užívání 
telefonních linek a o narovnání č. 
INO/01/01/001393/2016 ze dne 21. 07. 
2016, se společností Operátor ICT, a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

40. 29266 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o zajišťování služeb při 
využívání nebytových prostor Paláce 
Adria pro potřeby Magistrátu hlavního 
města Prahy č. INO/01/01/001522/2017, 
ev. č. 588/17/03 ze dne 22. 08. 2017 
 

ředitelka 
MHMP 

  

41. 29177 k návrhu na uzavření smlouvy o využití 
prostoru kolektoru se společností 
Kolektory Praha, a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

42. 29019 k Pravidlům pro stanovení a sjednání 
platů a mezd ředitelů a ředitelek 
příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou a pro 
poskytování odměn ředitelů a ředitelek 
příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou 
 

ředitelka 
MHMP 

  

43. 29347 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o podnájmu, o užívání 
telefonních linek a o narovnání č. 
INO/01/01/001393/2016 ze dne 21. 07. 
2016, se společností Operátor ICT, a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

44. 29288 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.3.2018 do 3.4.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29192 Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 
své činnosti k 31.12.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 
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