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 P R O G R A M  
 18. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 5. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 2. 5. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 25643 k návrhu na schválení memoranda 

 
 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

9.10 J.Rak,BBA 
 

3. 24728 k pojmenování a přejmenování veřejných 
prostranství na území hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 3.5.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 25326 k dalšímu postupu hlavního města Prahy s 
ohledem na rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 
3. 2017 ve věci realizace "nového 
Trojského mostu", jež je součástí Souboru 
staveb Městského okruhu v úseku 
Myslbekova - Pelc/Tyrolka 
 
- předáno 3.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Ing.Prajer 

5. 25565 k návrhu dalšího postupu při zajištění 
licencí městského kamerového systému, 
nutných k řádnému provozu Souboru 
staveb městského okruhu v úseku 
Malovanka - Pelc/Tyrolka 
 
- předáno 3.5.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 Ing.Prajer 

6. 25652 k návrhu na udělení partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akce Světový pohár ve 
vodním slalomu 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 25471 k návrhu na uzavření dodatků č.1 k 
Veřejnoprávním dotačním smlouvám s 
Tělocvičnou jednotou Kobylisy, z.s., FK 
Slavoj Vyšehrad s.r.o., Tělovýchovnou 
jednotou Tempo Praha a Sportovním 
klubem Motorlet Praha, spolek 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24667 k návrhu zadání celoměstsky významných 

změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 
+ CD 
 
- předáno 8.3.17 
- odloženo na OP 9.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Kolář,  
starosta 
MČ Praha 6 
 

9. 24603 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 348 (MČ 
Praha 8; přeskupení funkčních ploch - 
revitalizace Rohanského ostrova - Rohan 
City) 
+CD 
 
- předáno 4.5.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
R.Petrus,  
starosta 
MČ Praha 8 
 

10. 23281 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 511 (MČ 
Praha 5, MČ Praha - Velká Chuchle; 
rozvoj komplexu barrandovských 
ateliérů) 
+CD 
 
- předáno 5.10.16 
- staženo 11.10.16 
- nově předáno 5.4.17 
- odloženo na OP 6.4.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Richter, 
starosta MČ 
Praha 5 
S.Fresl, starosta 

 MČ Praha-Velká 
 Chuchle 

11. 24897 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
vzájemných vztahů mezi hlavním městem 
Prahou na straně jedné a společností 
Doneira a.s., na straně druhé 
 
- předáno 3.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 J.Rak,BBA 
 

12. 25533 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 11. 5. 2017 
 
- předáno 3.5.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 JUDr.Novotný, 
předs. předst. 
Pražská 
teplárenská 
Holding, a.s. 

13. 24994 k návrhu financování provozu a schválení 
návrhu smlouvy o poskytování služby k 
zajištění provozu zařízení ke zpracování a 
využívání bioodpadu - kompostárny hl. 
m. Prahy na území správního obvodu 
Praha 5 
 
- předáno 4.5.17 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 25698 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím 
řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce "stavba č. 41176 
rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 
+CD 
 
 
 

radní Wolf 10.10 Ing.Vlk 

15. 25300 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 3.5.17 
 

radní Hodek 10.15 PhDr.Klinecký 
 

16.  Podání  10.20  
17.  Operativní rozhodování Rady HMP    
18.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 25686 

 
  

k návrhu na zajištění závodního oblečení 
pro sportovní výpravu hl. m. Prahy na 
VIII. Letní olympiádě dětí a mládeže 
2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 25600 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Suchdol k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 25616 k návrhu na rozšíření účelu investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Koloděje z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 
2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 25646 k návrhu na změnu účelu části dotace 
poskytnuté MČ Praha 2 v roce 2016 z 
finančních prostředků obdržených jako 
odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění zákona 
č. 458/2011 Sb. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 25477 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 25535 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 

  

7. 25580 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými 
celky určený pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha - 
Kunratice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 25581 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 25595 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 25609 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 25631 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 

  

12. 25634 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 25635 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o neinvestiční 
transfer určený na projekt Europe for 
Citizens : H2O Water Resources a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 24491 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a 
Dejvice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 25279 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2555/3  v k.ú. Radotín ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: 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 

  

16. 25353 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Vršovice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 25492 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu, splaškové kanalizace a 
veřejného osvětlení v k.ú. Uhříněves z 
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 24857 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 302/5  (26 m2) a části pozemku 
parc. č. 299/3 (91 m2), oba v k. ú. 
Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 22207 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 519/139  (321 m2) v kat. území 
Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 22258 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 25605 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti stezky s Bytové družstvo 
TRIDOMUS 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 25608 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 25368 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytu v Domě s chráněnými byty Libuš 
 

radní Lacko   

24. 25345 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace zapsanému spolku Krav Maga z 
kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti 
bezpečnosti a veřejného pořádku 
 

radní Hadrava   

25. 25508 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 
ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru kultury, zahraničních 
vztahů a cestovního ruchu 
 

radní Wolf   

26. 25355 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
Náhorní, se sídlem Praha 8, U 
Měšťanských škol 525/1 
 

radní 
Ropková 

  

27. 25517 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

28. 25523 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

29. 25525 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných 
městskými částmi hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 25379 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace ABF, a.s. na zajištění finále 21. 
ročníku Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO 
 

radní 
Ropková 

  

31. 25410 k návrhu na vyhlášení druhého kola 
Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2017 
 

radní  
Ropková 

  

32. 25445 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

33. 25288 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků žadatelům formou účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 
2017 
 

radní Hodek   

34. 25629 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

35. 25521 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
5.4.2017 do 11.4.2017 
 

Ing.Ondráčková   

36. 25573 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
12.4.2017 do 18.4.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

25688 Informace o využití externích právních služeb odbory Magistrátu hl. m. Prahy a 
Městskou policií hl. m. Prahy v roce 2016 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

 
 


	 P R O G R A M 

