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 P R O G R A M  
 32. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 9. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 15. 9. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17756 

A 
k návrhu na poskytnutí investičního 
transferu příspěvkové organizaci ROPID 
 
-  předáno 20.5.15 
-  staženo 2.6.15 
-  A předáno 16.9.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

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

3. 16536 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce - 
stavba č. 0079 "MO Špejchar-
Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - Protihluková 
opatření v ulici V Holešovičkách a okolí". 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Prajer 

4. 17262 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Zateplení univerzity Dubečská - 
dodatečné stavební práce" a ke schválení 
jmenování komise 
 
-  předáno 16.9.15 
 

radní Hašek 9.20 Ing.Svoboda 
zástupce AK  

 Bánský &                                       
Partneři 
 

5. 19059 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 25. 9. 2015 
 
 
 

radní Hašek 9.25 JUDr.Novotný, 
předs.předst. 
Pražská 
teplárenská 
Holding, a.s. 

6. 18729 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy s 
TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP), 
IČO:00409316 se sídlem Blanická 
1008/28, Praha 2 na správu a zajištění 
provozu bazénu Strahov 
 
 
 

radní Hašek 9.30 Ing.Svoboda 
 

7. 17366 k návrhu na úplatné nabytí domu čp. 2025 
s garáží a příslušenstvím na pozemku 
parc. č. 2526/4 a parc. č. 2526/5 v k.ú. 
Krč do vlastnictví hlavního města Prah 
 
-  předáno 17.9.15 
 

radní Hašek 9.35 Ing.Svoboda 
 



 2 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 17633 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem "Oprava 
venkovního schodiště v areálu Nemocnice 
Na Bulovce" 
 
-  předáno 17.9.15 
 

radní Lacko 9.40 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 
 

9. 18499 Dodávka malého plavidla s vlastním 
strojním pohonem pro potřeby Městské 
policie hl. m. Prahy 
 
-  předáno 17.9.15 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

10. 18933 k návrhu na přiznání odměny za I. a II. 
čtvrtletí roku 2015 řediteli příspěvkové 
organizace Správa služeb hl. m. Prahy 
 
-  předáno 17.9.15 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 

11. 16651 k návrhu na rozšíření správy drobných 
vodních toků na území hl.m.Prahy 
 
-  předáno 26.8.15 
-  přerušeno 8.9.15 
-  výměna USN a DZ -  16.9.15 
 

radní 
Plamínková 

9.55 RNDr.Kyjovský 

12. 15929 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Přestavba 
objektu na adrese Malé náměstí, Praha 1, 
č.p. 3-12 - dodatečné služby" a ke 
schválení jmenování komisí 
 
- předáno 29.7.15 
-  odloženo na OP 6.8.15 
 

radní Wolf 10.00 Ing.Svoboda 
zástupce TPD,a.s. 

13. 18556 k návrhu na delimitaci investiční akce č. 
42527 "Výstavba domků západ" z 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP ICSS Odlochovice 
na odbor OSI MHMP k zajištění výstavby 
 
-  předáno 16.9.15 
 

radní  
Ropková 

10.05 PhDr.Klinecký 
 

14. 19050 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce "VOŠES a SPŠPT, 
Podskalská 10, P2 - nafukovací hala pro 
zastřešení venkovního hřiště", VOŠ 
ekonomických studií a SPŠ 
potravinářských technologií, Podskalská 
10, 128 46 Praha 2, s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 
-  předáno 16.9.15 
 

radní  
Ropková 

10.10 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 19192 k uzavření smlouvy na dílčí zakázku 

"Dodávka licencí produktu Microsoft 
Office 365 ProPlus" 
 
-  předáno 17.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.15 Ing.Mánek 
 

16. 18974 ke schválení Smlouvy o centralizovaném 
zadávání elektrické energie a plynu 
 
-  předáno 16.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20 Mgr.Chroustová 
MBA 

17. 19209 Záměr pořádání Novoročního ohňostroje 
2015 
 
-  předáno 16.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing. at Ing. 
  Berková 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19026 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

malého znaku hlavního města Prahy pro 
Celní úřad pro hlavní město Prahu 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 19027 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů Dopravního podniku  hl. m. Prahy 
a.s. v kapitole  03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 19094 k revokaci usnesení Rady HMP č.1699 ze 

dne 21.7.2015 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 1014 ze dne 5.5.2015 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2663 ze dne 
3.10.2014 k návrhu na zajištění údržby 
Trojského mostu a jeho předpolí v období 
1.5.2015 - 30.6.2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19121 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Šeberov k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 19172 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2015 MČ Praha - Koloděje 
na úhradu faktur z roku 2014 za 
odstranění povodňových škod 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 19173 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
19 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku na její 
vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 18951 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o neinvestiční transfer z fondu 
Evropa pro občany určený pro MČ Praha 
9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 19087 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na likvidaci léčiv a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 19110 k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí na podporu Národní sítě 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 19130 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určeného pro MČ 
HMP na program Podpora regionálních 
kulturních tradic a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015  a k návrhu na jeho 
poskytnutí MČ Praha - Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 19132 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2015 a  
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 20, MČ Praha 22 a MČ 
Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 19139 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určeného pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
městské části Praha 12 a k návrhu na 
vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 18793 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Veleslavín 
 

radní Hašek   

14. 18811 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 a  svěření správy věcí  z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. Ruzyně) 
 

radní Hašek   

15. 18129 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 14 (pozemek v k.ú. Hloubětín) 
 

radní Hašek   

16. 18326 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2791/19 a části pozemku parc.č. 
3295/1 v k.ú. Krč 
 

radní Hašek   

17. 14843 k návrhu úplatného převodu částí 
pozemků parc. č. 458/40 a 2197/1, a 
pozemků parc. č. 458/84 a 2197/18, vše v 
k.ú. Střešovice 
 

radní Hašek   

18. 18245 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 30/16 k.ú. Vysočany 
 

radní Hašek   

19. 18529 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 62/6 a části pozemku parc. č. 
1998/2 vše v k. ú. Bubeneč o celkové 
výměře 51 m2 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 17259 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 918 v k. ú. Prosek o výměře 99 
m2 
 

radní Hašek   

21. 18504 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 5884/1 v k.ú. Záběhlice 
 

radní Hašek   

22. 15197 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 906/57 v k. ú. Podolí 
 

radní Hašek   

23. 15350 k návrhu na dodatek č.3 smlouvy o 
výpůjčce č.VYP/23/08/006871/2009 
uzavřené dne 23.10.2009 mezi hl.m. 
Prahou a Vyšší odbornou školou sociálně 
právní v Praze 
 

radní Hašek   

24. 18972 k návrhu na pronájem bytů a změnu doby 
nájmu bytu 
 

radní Lacko   

25. 16043 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

26. 18960 k návrhu na prominutí části poplatků z 
prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 
"Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 

radní Lacko   

27. 18857 
 
   

k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

28. 18860 
 
  

k návrhu na napojení objektu na 
poplachový monitorovací systém 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

29. 18918 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
07 
 

radní Hadrava   

30. 18934 k návrhu na zvýšení CIN (celkových 
investičních nákladů) odboru OTV 
MHMP v roce 2015 v kapitole 02 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 18275 k uzavření dodatku mandátní smlouvy na 
stavbu č. 0012  "Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 
Troja, část 14 Troja - městský okruh a 
část 15 Troja - západ" 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 18446 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
02 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
33. 18763 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě s PREdistribuce, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 18899 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti s Římskokatolickou 
farností u kostela Stětí sv. Jana Křtitele 
Praha - Hostivař 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 19089 k návrhu na změnu účelu použití 
ponechaných investičních prostředků 
příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy 
 

radní Wolf   

36. 19058 k návrhu na snížení běžných výdajů 
kapitoly 0504 za současného zvýšení 
běžných výdajů kapitoly 0924 v roce 
2015 
 

radní  
Ropková 

  

37. 18712 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 

  

38. 19109 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol, 
jejichž zřizovatelem jsou městské části 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

39. 18888 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru a úpravu rozpočtu 
v kap. 0546 v roce 2015 
 

radní  
Ropková 

  

40. 19055 k uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně příspěvkové organizaci Střední 
škola technická, Praha 4, Zelený pruh 
1294 
 

radní  
Ropková 

  

41. 19073 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb č. 
POS/66/02/001307/2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19176 Informace o uzavření "Smlouvy o zajištění dispečerského řízení stavby Tunelového 
komplexu Blanka" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

19146 Informace k návrhu úsporných opatření v denním provozu PID, která by 
kompenzovala zvýšené náklady na kapacitní posílení tramvajové linky PID č. 5 v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

 


	 P R O G R A M 

