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 P R O G R A M  
 9. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 3. 2017  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 28. 2. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24823 

 
  VH 

k určení auditora k ověření účetní závěrky 
společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2016 
 
- předáno 1.3.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
M.Fišer, MBA 
předs.předst.  
Operátor ICT,a.s. 

3. 24368 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města 
Prahy pro realizaci záměru "Revitalizace 
veřejného prostoru Troja - Vodácká" 
 
- předáno 1.3.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.15 Mgr.Dolanský 

4. 24858 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 
jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích 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., v období od 1.10.2016 
do 31.12.2016 
 
- předáno 1.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.20 JUDr.Thuriová 

5. 24705 k návrhu na vydání upravené změny vlny 
07 ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1620/07  
(Praha Šeberov; přičlenění k obytné 
zástavbě) 
+ CD 
 
- předáno 1.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Venturová,  
starostka 
MČ Praha- 
Šeberov 
 

6. 24802 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
(MČ Praha 22) 
 
- předáno 1.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Turnovský,  
starosta MČ 
Praha 22 
 

7. 24702 k Aktualizaci č. 3 Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy na základě návrhu 
oprávněného investora - ČEPS, a.s. 
týkající se technické infrastruktury 
(elektrické vedení) 
 
- předáno 1.3.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 24451 k návrhu úplatného nabytí pozemků v k.ú. 

Letňany do vlastnictví hl.m. Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 Mgr.Dolanský 

9. 23127 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Kunratice z vlastnictví právnické 
osoby do vlastnictví hl.m. Prahy a k 
návrhu na schválení finanční náhrady za 
faktické užívání pozemků v k.ú. 
Kunratice 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Mgr.Dolanský 

10. 24357 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Rekonstrukce pavilonu č. 5 
chirurgie Nemocnice Na Bulovce - 
projektová dokumentace" 
+  CD 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Lacko 9.50 Mgr.Dolanský 
zástupce TPD 
s.r.o.  

11. 24681 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové a úpravu 
rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Lacko 9.55 PhDr.Klinecký 

12. 24487 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - 
záležitosti bezpečnosti a veřejného 
pořádku v roce 2017 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Hadrava 10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 24621 k návrhu realizace nezbytných úkonů pro 
rozhodnutí o realizaci navýšení a úprav 
protipovodňových opatření hl. m. Prahy 
etapy 0001 - Staré Město a Josefov na 
návrhovou hladinu Q2002 s bezpečnostní 
rezervou 30 cm 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Hadrava 10.05 Mgr.Barták 

14. 24464 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení uchazeče z účasti v ZŘ a o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem ve 
veřejné zakázce ke stavbě č. 0204 TV 
Nebušice, etapa 0004 Komunikace II - 
Nad Želivkou 
+ CD 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 22856 Dohoda o finančním vypořádání 

 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vlk 

16. 24770 k realizaci mezinárodního projektu 
STEPHANIE 
 
- předáno 1.3.17 
- výměna DZ předáno 2.3.17 
 

radní  
Ropková 

10.20 PhDr.Hauser 
 
 

17. 24778 k návrhu na udělení individuálních 
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2017 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

18. 24786 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - OZV MHMP v roce 2017 a 
poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2017 
 
- předáno 1.3.17 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Cipro 

19. 25018 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov se zvláštním režimem Terezín a 
na vyhlášení nového výběrového řízení 
 
- předáno 2.3.17 
 

radní Hodek 10.35 PhDr.Klinecký 
 

20.  Podání  10.40  
21.  Operativní rozhodování Rady HMP    
22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 24754 ke jmenování komise pro otevírání 

nabídek a hodnoticí komise v řízení 
veřejné zakázky „Podpora programového 
vybavení stávajícího ekonomického 
systému HMP“ 
 
- staženo z ORR 28.2.17 
- opraveno 1.3.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
2. 24794 

 
   

k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 24197 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků pro PID z roku 
2016 do roku 2017 v kapitole 03 - 
Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 24817 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2016 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v 
kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění 
provozu Souboru staveb Městského 
okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 23696 
 
   

k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 24360 
 
   

k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 24838 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 24958 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 24960 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 24963 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
13 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 24910 k návrhu na vrácení neinvestičních 
příspěvků na výkon pěstounské péče 
Úřadu práce České republiky a vrácení 
finančních prostředků za sociální pohřeb 
Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 24850 k návrhu záměny zdrojů v rámci 
schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 24821 k návrhu na částečné prominutí 

pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 24847 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v kap. 01 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

15. 23590 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 9 (pozemky v k.ú. 
Hrdlořezy, Libeň a Prosek) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 24017 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 20 (nemovitosti v 
k.ú. Horní Počernice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 24580 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 7 (Šlechtova restaurace) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 24551 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního 
díla v k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 23753 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Libeň z vlastnictví Karla Dvořáka - V 
Zahradách, s.r.o., v likvidaci  do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23674 k návrhu na úplatný převod id. 1/2 
pozemků parc.č. 449/10, parc.č. 449/11, 
parc.č. 449/12 a parc.č. 449/13 a a id. 1/2 
části pozemku parc.č. 449/99 v k.ú. Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 24179 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 24692 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace poskytovatelům zdravotních 
služeb, kteří poskytují lékařskou 
pohotovostní službu z kap. 0505 v roce 
2017 
 

radní Lacko   

23. 24698 k revokaci usnesení Rady HMP č.1236 ze 
dne 24.5.2016 k návrhu realizace předání 
pevných staveb protipovodňových 
opatření HMP a dokončení jejich oprav 
 

radní Hadrava   

24. 24711 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 
dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech"  
- V. 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 23748 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 
smlouvě č. INO/54/11/009070/2015 
uzavřené mezi hl. m. Prahou a Sdružením 
- N odpady HLMP zastoupeném 
společnostmi EKOM CZ, a.s. a PURUM 
s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 24899 předání agendy ze stavby č.0012 
Protipovod. opatř. na ochr. HMP etapa 
0007 Troja, část 20 Troja-komunikace K 
loděnici , z OTV MHMP na OSI MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 24371 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových  
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných  prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 24373 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 24557 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 24559 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 24560 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 24562 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 24565 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 24639 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků (BV) z rozpočtu 
OTV MHMP 2016 do rozpočtu OTV 
MHMP 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 24363 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 01 - Rozvoj obce - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

36. 24780 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2017 v  kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2016 
 

radní 
Ropková 

  

37. 24584 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 06  Kultura a cestovní ruch 
- převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2016 
 

radní Wolf   

38. 24585 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 08 hospodářství - převod 
nevyčerpaných prostředků  z roku 2016 
 

radní Wolf   

39. 24637 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků (BV) z rozpočtu 
OTV MHMP 2016 do rozpočtu OTV 
MHMP 2017 
 

radní Wolf   

40. 24593 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 09 vnitřní zpráva - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

41. 24912 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24908 Souhrnná informaci o počtu, druhu a výši sankcí uložených při řešení přestupků a 
jiných správních deliktů věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města 
Prahy za rok 2016 
 

ředitelka  
MHMP 

 


	 P R O G R A M 

