
1 
 

P R O G R A M  
 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 5. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 28. 4. 2015  
                           - zápis z 5. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 30. 4. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17734 k návrhu dalšího postupu ve věci Škodova 

paláce (sídla Magistrátu hl.m. Prahy, 
Jungmannova 35/29, Praha) 
 
-  předáno 30.4.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 17729 k návrhu postupu na zpracování 
Protikorupční strategie hl.m. Prahy na 
roky 2015 - 2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 17592 ke schválení Memoranda o spolupráci 
mezi hl. m. Prahou a Českým vysokým 
učení technickým v Praze 
 
-  předáno 29.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
prof.,Ing. 
Konvalinka,CSc. 
rektor ČVUT 

5. 17150 k návrhu na využití finančních prostředků 
určených na investiční akci TSK HMP č. 
4347 - Akce pro BESIP 2015 
 
-  předáno 29.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 

6. 17645 k návrhu na rozšíření provozu linky  
metra A 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 

7. 17384 k navýšení alokace do 11. výzvy 
Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 
Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.35  

8. 17577 k zahájení a vedení smírčího řízení se 
společností AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o 
 
-  předáno 29.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.40 zástupce AK 
JŠK, s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 17124 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 2888 ze 

dne 21. 10. 2014 k návrhu na řešení 
neprovedené úhrady městskou částí Praha 
5 do rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 a 
snížení finančního vztahu k městské části 
Praha 5 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2015 o částku 33.500 tis. Kč 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 9.45 Ing.Svoboda 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 

10. 12242 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Liboc do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 13293 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 642/2 v k. ú. Vinoř z vlastnictví Aleny 
Benešové do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 9.55 Ing.Svoboda 
 

12. 13606 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2131/645 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 10.00 Ing.Svoboda 
 

13. 11443 k návrhu na úplatné nabytí id 1/2 
pozemků parc. č. 3166, parc. č. 3167, 
parc. č. 3462/5, parc. č. 3462/6 a parc. č. 
3462/7 v k. ú. Michle  do vlastnictví 
hlavního města Prah 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 10.05 Ing.Svoboda 
 

14. 17417 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1123/104 a části pozemku parc. č. 
1123/124 v k.ú. Libuš do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 10.10 Ing.Svoboda 
 

15. 16291 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 7 a Praha - 
Řeporyje (pozemky v k.ú. Holešovice a v 
k.ú. Řeporyje) 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Hašek 10.15 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 17464 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnických zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2014 
 
-  předáno 29.4.15 
 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 
 

17. 17605 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní Lacko 10.25 Ing.Svoboda 

18. 17746 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 
Prahy a úpravě rozpočtu běžných výdajů 
v roce 2015 
 
 

radní Hadrava 10.30  

19. 16861 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 
Sběrná, 3. část 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Albert,Ph.D. 
 

20. 16927 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0025 
Komunikace Cukrovarská, 1. část 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Albert,Ph.D. 
 

21. 16946 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 0106 „TV Šeberov, etapa 0022 
K Hrnčířům“ 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Albert,Ph.D. 
 

22. 16959 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 7499 „TV Dolní Měcholupy, 
etapa 0002 Za Kovárnou“ 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 16960 k záměru odboru technické vybavenosti 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 
Romana Blahníka, 2. část“ 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Albert,Ph.D. 
 

24. 17472 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci "Opravy 
protipovodňových opatření na ochranu hl. 
m. Prahy, linie Karlín, Libeň" 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Albert,Ph.D. 
 

25. 16975 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2015 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Cibulková 

26. 17461 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (sociálních zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2014 
 
-  předáno 30.4.15 
 

radní 
Ropková 

11.10 PhDr.Klinecký 
 

27. 17717 k udělení souhlasu obce podle § 33 odst. 6 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
-  předáno 30.4.15 
 

radní 
Ropková 

11.15 PhDr.Klinecký 
 

28. 17662 
 
  VH 

ke změně stanov společnosti Operátor 
OPENCARD, a.s. 
 
 
 

radní Hašek 11.20 M.Vaic 
předs. dozorčí 
rady , a.s. 

29.  Podání  11.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP  11.30  
31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
 11.35  
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 17324 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17436 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2479 ze 
dne 9.9.2014 k 7. výzvě k předkládání 
projektových žádostí Operačního 
programu Praha - Adaptabilita 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 16463 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a ke jmenování hodnotící 
komise pro výběrové řízení na veřejnou 
zakázku - stavbu č. 41341 Rekonstrukce 
komunikace Pod Hrachovkou 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

4. 17479 k Návrhu na nové znění řešení předmětné 
problematiky porušení rozpočtové kázně 
u projektů financovaných v rámci 
Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

5. 17513 k návrhu na změnu člena Komise Rady 
HMP pro Prahu bezbariérovou a 
otevřenou 
 
-  předáno 29.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

6. 17612 k návrhu na změnu účelu investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 13 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2015 
 
-  předáno 29.4.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 16988 k návrhu na uzavření smlouvy o 
postoupení pohledávky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 17582 k návrhu na přidělení neinvestičního 
transferu z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určeného na program "Programy státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro 
nestátní neziskové organizace na léta 
2011-2015" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17616 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Slivenec na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 17615 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 17544 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha -   Benice na 
vrub kapitoly 1016 -   rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 
z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 17148 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví 
světelného signalizačního zařízení „SSZ 
0.096 Kutnohorská -  sídliště“ 
z vlastnictví Euro Park Praha, a.s. se 
sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 
IČO 250 76 388 do vlastnictví hlavního 
města Prahy za smluvní cenu ve výši 
1.000,-  Kč a uzavření darovací smlouvy 
na finanční dar ve výši 1.000,-  Kč 
 

radní Hašek   

13. 17240 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví 
pozemku parc. č. 701/140 k.ú. Dolní 
Měcholupy za smluvní cenu ve výši 
1.000,- Kč a bezúplatné nabytí stavebních 
úprav chodníků z vlastnictví Euro Park 
Praha a.s. se sídlem Václavské náměstí 
846/1, Praha 1, IČO: 250 76 388 do 
vlastnictví hlavního města Prahy a přijetí 
finančního daru ve výši 1.000,- Kč 
 

radní Hašek   

14. 17264 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, 
chodníků, veřejných parkovacích stání, 
veřejné zeleně a veřejného osvětlení, 
kanalizační stoky DN 300 a DN 400, 
vodovodního řadu DN 150  na pozemcích  
parc. č. 991/15, parc. č. 991/169 a parc. č. 
991/298, parc. č. 991/7, parc. č. 991/8, 
parc. č. 991/12, parc. č. 991/130 a parc. č. 
996 k.ú. Velká Chuchle a pozemků parc. 
č. 540/5, parc. č. 541/5, parc. č. 991/15, 
parc. č. 991/169 a parc. č. 991/298 k.ú. 
Velká Chuchle z vlastnictví FINEP 
Chuchle a.s. se sídlem Václavské náměstí 
846/1, Praha 1, IČO 265 11 754 do 
vlastnictví hlavního města Prahy za 
ujednanou kupní cenu ve výši 10.000,-  
Kč a uzavření darovací smlouvy na 
finanční dar ve výši 10.000,-  Kč 
 

radní Hašek   

 
 
 
 
 



7 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 17571 k návrhu na úplatné nabytí kanalizačních 

a vodovodních řadů v k.ú. Velká Chuchle  
z vlastnictví společnosti VILY 
CHUCHLE a.s., se sídlem Praha 2, 
Římská 103/12,  IČO: 28914791, do 
vlastnictví hlavního města Prahy  za 
ujednanou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč 
a přijetí finančního daru 
 

radní Hašek   

16. 17167 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Prosek z vlastnictví 
Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Hašek   

17. 17340 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Sedlec 
 

radní Hašek   

18. 14467 k návrhu na uznání vlastnického práva 
 

radní Hašek   

19. 16925 
   

k návrhu na uznání vlastnického práva 
 

radní Hašek   

20. 17168 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce na pozemek ve vlastnictví 
HMP, svěřený do správy MZO MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 17182 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy MZO MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 16848 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
mezi Městskou částí Praha -  Libuš, 
společností PREdistribuce, a.s. a Hlavním 
městem Praha 
 
-   předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 17027 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti se 
společností České dráhy, a.s. 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 17136 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k 
provedení stavby č. 3111 "TV Lysolaje, 
etapa 0013 Poustka, 2.část" 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 17180 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2015 
 
-  předáno 29.4.15 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 17311 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola stavební Josefa Gočára, 
Praha 4, Družstevní ochoz 3 
 

Radní 
Ropková 

  

27. 17298 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola strojnická, škola 
hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 
4/287 
 

radní 
Ropková 

  

28. 17040 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie, se sídlem 108 00  
Praha 10, U Krbu 521/45 
 

radní 
Ropková 

  

29. 17548 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí 
finančních prostředků formou daru z 
kapitoly 0505 v roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

30. 17480 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

31. 17575 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Ilji 
Hurníka, Praha 2, Slezská 21 
 

radní 
Ropková 

  

32. 17160 k uzavření dohody o centralizovaném 
zadávání s MV ČR 
 

ředitelka 
MHMP 

  

33. 17626 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 
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