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 P R O G R A M  
 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 10. 2015 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 20. 10. 2015  
                           - zápis z 8. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 10. 2015 
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19422 k pojmenování ulic na území hlavního 

města Prahy 
 

- předáno 21.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 19375 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 

- předáno 21.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 18810 k zajištění digitalizace dokumentů v 
Technické správě komunikací hl.m. Prahy 
a zavedení systému pro správu 
dokumentů 
 

- předáno 21.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

5. 19312 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů RFD - Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy a běžných 
výdajů Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy v kapitole 03 Doprava 
 

 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 
 
 

6. 19531 k návrhu Harmonogramu postupu 
přípravy změn v PID v období listopad 
2015 až červen 2016 
 

- předáno 23.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

7. 19718 
 
 

k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Přípravné 
práce pro rekonstrukci veřejného 
osvětlení v ulici Vršovická v koordinaci 
se stavbou RTT Vršovická - 1.etapa“ 
 

- předáno 23.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Svoboda 
zástupce AK  
Bánský &               
Partneři 
 

8. 18745 k návrhu na schválení uzavření smlouvy 
na Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka 
„Závěrečné vyhodnocení zkušebního 
provozu Trojského mostu“ 
 

 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.40 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 19424 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace Dětský domov 
Charlotty Masarykové v roce 2015 
 
- předáno 21.10.15 
 

radní Lacko 9.45 PhDr.Klinecký 
 

10. 19394 "Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, 
plavidel, hospodářských zvířat a vozidel" 
+ CD 
 
- předáno 21.10.15 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

11. 18958 k návrhu na pronájem objektu č.p. 50, ul 
Dykova 20, Praha 10 umístěný na 
pozemku parc.č. 3114 k.ú. Vinohrady 
 
- předáno 14.10.15 
- přerušeno 20.10.15 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Svoboda 
 

12. 16405 k uzavření Dohody o předání a převzetí 
práv a závazků investora k akci Oprava 
přemostění Zličín - Řepy 
 
- předáno 15.10.15 
- přerušeno 20.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha-Zličín 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

13. 19069 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavbu č. 
40022 TV Troja, etapa 0004 Pod 
Havránkou 
 
-  předáno 23.9.15 
- staženo 29.9.15 
- neschválen 13.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
 
 

14. 19550 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na stavbu č. 6963 „Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na 
Císařském ostrově“, etapa 0008 - 
kompenzační opatření  - „Rekultivace 
území nad Novou vodní linkou“ 
+ 3CD 
 
- předáno 21.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Prajer 

15. 19577 k problematice stávajících smluvních 
vztahů mezi HMP, PVS a.s. a PVK a.s. 
týkajících se provozování vodovodů a 
kanalizací ve vlastnictví HMP 
 
- předáno 21.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Žejdlík, 
g.ř. PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 19231 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného 
dvora na území správních obvodů Praha 5 
a Praha 13 
 
- předáno 23.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 

17. 19487 ke smírčímu řízení mezi akcionáři 
společnosti Pražské služby, a.s. 
 
- předáno 23.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.25  

18. 19383 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu „Rozšíření Jednotného 
bezpečnostního systému MHMP o EZS, 
ACS a CCTV o lokalitu datového centra 
MHMP Veleslavín“ 
 
- předáno 21.10.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 Ing.Pekárková 

19. 19593 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti 
advokátů hlavním městem Prahou 
 
- předáno 21.10.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Ondráčková 

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

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 19553 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 19554 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 19153 
 
  

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2016 v oblasti 
rodinné politiky - program C - v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19366 
 
   

k průběhu přípravy Plánu udržitelné 
mobility pražské aglomerace 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 19239 k návrhu na delimitaci investičních akcí z 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP  na odbor OSI 
MHMP k zajištění výstavby 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

6. 19340 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

7. 19328 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti ZSP MHMP  v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

8. 19321 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

9. 19542 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 18 z rozpočtu 
hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 19533 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Koloděje 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   

11. 19608 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o neinvestiční transfer určený 
městské části Praha 9 z Evropského 
regionálního rozvojového fondu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 19362 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 19508 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 19521 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
výkon sociální práce a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 19537 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 19575 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 19581 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Slivenec 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 17608 k návrhu na odpis vynaložených nákladů 
na zmařenou přípravu a realizaci staveb 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 19670 
 
  

k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
OTV MHMP a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 19357 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2015 
 

radní Lacko   

21. 19356 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v 
působnosti ZSP MHMP  v roce 2015 
 

radní Lacko   

22. 19278 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnická zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za I. a II. 
čtvrtletí 2015 
 

radní Lacko   

23. 19288 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru spolku Ach! z.s. v 
roce 2015 
 

radní Lacko   

24. 19219 k zajištění a provedení inventarizace 
majetku a závazků hl.m. Prahy k 
31.12.2015 
 

radní Hadrava   

25. 19445 ke jmenování komisí pro otevírání obálek 
a pro posouzení a hodnocení nabídek v 
řízení veřejných zakázek na Ostrahu 
objektů na základě rámcové smlouvy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26. 17375 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 4 (pozemky v k.ú. 
Michle) 
 

radní Hadrava   

27. 19112 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 hlavního města Prahy městské části 
Praha - Koloděje (pozemky s 
komunikační stavbou v k.ú. Koloděje) 
 

radní Hadrava   

28. 19040 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 17 
(pozemky pod komunikacemi v k.ú. 
Řepy) 
 

radní Hadrava   

29. 19166 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, v části týkající se 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Zličín (pozemky pod  
komunikacemi v k.ú. Zličín) 
 

radní Hadrava   

30. 19283 k žádosti městské části Praha 5 o souhlas 
s bezúplatným nabytím spoluvlastnického 
podílu dvou pozemků v k.ú. Smíchov z 
vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 5, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31. 19152 k žádosti městské části Praha 6 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Břevnov a Dejvice z vlastnictví ČR - 
Ministerstva vnitra, předložené podle § 13 
odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

32. 18851 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Březiněves z vlastnictví 
CENTRAL GROUP technická 
infrastruktura s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Hadrava   

33. 18507 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc.č. 102/2 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Hadrava   

34. 18996 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1558/1 o výměře 165 m2 v k. ú. 
Bubeneč z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví JUDr. Petra Dolejše 
 

radní Hadrava   

35. 19095 k návrhu směny pozemků parc. č. 1465/4 
o výměře 6 m2 a parc.č. 1465/43 o 
výměře 92 m2 v k.ú. Šeberov ve 
vlastnictví Ing. Miroslava Řičici za 
pozemek parc. č. 2352/11 o výměře 196 
m2 v k.ú. Kunratice ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Hadrava   

36. 18994 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

37. 19013 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 6 
a navýšení limitu na platy o účelovou 
dotaci poskytnutou MČ Praha 6 
 

radní Hadrava   

38. 18317 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti opory 
pozemku s firmou Real-Treuhand Reality 
s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

39. 18662 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebností 
 

radní 
Plamínková 

  

40. 19414 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP, s 
Ing. Jiřím Petrem a Jaroslavou Petrovou 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

41. 19171 k návrhu na vyhlášení grantového 
programu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro 
rok 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

42. 19557 
 
   

k návrhu na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 
za rok 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

43. 19374 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - 
OPP MHMP a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 
 

radní Wolf   

44. 19320 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 
ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP za I. - II. 
čtvrtletí 2015 
 

radní Wolf   

45. 19705 k návrhu na rozpracování usnesení 10. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze 
dne 22.10.2015 a 23.10.2015 
 

ředitelka  
MHMP 

  

46. 18271 k revokaci usnesení Rady HMP č.337 ze 
dne 24.2.2015 k návrhu dohod na 
postoupení smluv společnosti Operátor 
OPENCARD, a.s. 
 

ředitelka  
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19681 Informace o činnostech Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu, pro Prahu 
bezbariérovou a otevřenou a Řídící rada nového společného IDS Prahy a 
Středočeského kraje 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

19609 Informace pro Radu HMP ohledně postupu policejního orgánu ve věci trestního 
oznámení hl. m. Prahy na předsedu Odborového svazu Taxi Praha 
 

ředitelka 
MHMP 

19596 o aktualizaci ratingového hodnocení hl.m.Prahy agenturou Moody´s - říjen 2015 náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

 
 


