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 P R O G R A M  
 4. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 2. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 26. 1. 2016 
                           - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 1. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20475 k integraci veřejné dopravy Kladenska (1. 

etapa) do systému Pražské integrované 
dopravy 
 
- předáno 27.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

3. 20501 
 
 

k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku Projektového 
managementu Plánu udržitelné mobility 
pražské aglomerace a k dalšímu postupu 
činností 
 
- předáno 29.1.16 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
 

4. 19813 k návrhu dodatku č. 32 hospodářské 
smlouvy č.  DIL/22/03/000042/2015 
(dříve č. 373/GDS/90, číslo smlouvy 
objednatele: S/109/195/95), uzavřené dne 
13.2.1990, Stavba č.9276 TV Chaby - 
stavba 50 (dříve stavba: JZM II-Chaby PI- 
stavba 7.50) 
 
- předáno 27.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Prajer 

5. 17928 k záměru odboru strategických investic na 
realizaci veřejné zakázky "Dopracování 
DUR pro stavbu č. 9567 Radlická radiála 
JZM - Smíchov" 
 
- předáno 20.1.16 
- přerušeno 26.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 20573 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav 
na úhradu bezdůvodného obohacení za 
využívání objektu MŠ Matjuchinova 
 
- předáno 29.1.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30 Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha - Zbraslav 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 19616 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 (nebytové jednotky sloužící jako kryty 
CO) a  k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy se sídlem na adrese 
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 
 
- předáno 29.1.16 
 

radní Hadrava 9.35 Ing.Svoboda 
Mgr.Frajt, ředitel 
Správa služeb 
HMP 

8. 19479  k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc. č. 1646/32 a parc. č. 1646/33 v k. ú. 
Ďáblice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 27.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

9. 16928 ke schválení Dohody o předání a převzetí 
práv a závazků investora a návrh na 
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 
2015 v kapitole  02 - OTV MHMP a 
kapitoly 03 - RFD - TSK na stavbu č. 
42472 TV Březiněves, etapa 0001 
Komunikace, vedenou na TSK pod 
názvem Březiněves, komunikace, č. akce 
999050 
 
- předáno 27.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.45 Ing.Vermach,Ph.D 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
. 
 

10. 19560 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská 
 
- předáno 27.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.50 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

11. 20504 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0050 TV 
Slivenec, etapa 0005 Komunikace 
Slivenec, část U Sportoviště 
 
- předáno 27.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

12. 20498 k podnětu na pořízení Regulačního plánu 
Nebušice 
 
 
- předáno 20.1.16 
- přerušeno 26.1.16 

radní 
Plamínková 

10.00 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Komárek 
starosta MČ 
Praha – Nebušice 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 19304 k uzavření kupní smlouvy veřejné 

zakázky malého rozsahu "Odkup 
odpadkových košů v parcích" 
 
- předáno 27.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 20626 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 09 - Vnitřní správa a v 
kap. 10 - Pokladní správa 
 
- předáno 21.1.16 
- přerušeno 26.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10  

15. 20453 k podání dovolání proti rozhodnutí o 
žalobě hl. m. Prahy v souvislosti s 
pronájmem Škodova paláce 
 

ředitelka  
MHMP 

10.15 zástupce AK 
Císař, Češka, 
Smutný, s.r.o. 

16. 20489 ke schválení smlouvy o centralizovaném 
zadávání na veřejnou zakázku "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy" 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20 Mgr.Chroustová, 
MBA 

17. 20496 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Servis, údržba a 
rozšířená podpora software ORGA na 
období 12 měsíců“ 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 JUDr.Mařík 

18. 19676 k záměru realizovat veřejnou zakázku 
"Zajištění kontinuity provozu GIS 
platformy IS/ICT HMP" 
 
- předáno 27.1.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 JUDr.Mařík 

19.  Podání  10.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20641 k revokaci usnesení Rady HMP č.670 ze 

dne 31.3.2015 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 1570 ze dne 24.6.2014 ke 
jmenování komise pro otevírání obálek a 
posouzení a hodnocení nabídek v užším 
řízení veřejné zakázky pro stavbu č. 
0042177 "Zelená Malovanka", etapa 0001 
Zelené stěny 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20133 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 
čerpání fondu investic příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20454 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2016 v  kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20433 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Karlínská 
obchodní akademie a vyšší odborná škola 
ekonomická 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20535 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva průmyslu a 
obchodu na rok 2016 na výkon činnosti 
jednotného kontaktního místa 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 20569 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Nebušice k podané žádosti na 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu "Dostavba ZŠ Praha - 
Nebušice" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 20511 návrh na schválení dodatku č. 2 na změnu 
DPH ke smlouvě DIL/21/05/005696/2011 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 20486 k návrhu na pronájem 13 bytů hl. m. 
Prahy Městské části Praha 13 
 

radní Lacko   

9. 19678 k návrhu na pronájem 1 bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

10. 20055 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

11. 20466 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů 
bytů v domech a objektu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 20477 k návrhu na schválení či neschválení 

pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a 
bytu v Domě s chráněnými byty Libuš 
 

radní Lacko   

13. 20374 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady 
nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Lacko   

14. 20313 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   

15. 19325 k návrhu na úplatný převod podílu id. 2/7 
pozemku parc.č. 2316/4, podílu id. 2/7 
pozemku parc.č. 2316/9, pozemku parc.č. 
2309/1, pozemku parc.č. 2309/2 a podílu 
id. 2/7 pozemku parc.č. 2316/1, vše v k.ú. 
Vršovice 
 

radní Lacko   

16. 20435 k návrhu na uzavření soudního smíru - 
zaplacení částky 400 000,- Kč 
 

radní Hadrava   

17. 15768 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 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
 

radní Hadrava   

18. 20278 k návrhu na uznání vl.práva k pozemku 
parc.č. 1917 k.ú. Michle 
 

radní Hadrava   

19. 19783 k návrhu na dlouhodobý pronájem 
pozemku parc. č. 228/1, parc. č.  229 a 
části pozemku parc. č. 225/2 v k.ú. 
Lhotka 
 

radní Hadrava   

20. 19196 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a schválení 
výpovědi z nájemní smlouvy 
 

radní Hadrava   

21. 20389 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
výpůjčce 
 

radní Hadrava   

22. 20472 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti (věcného břemene) 
 

radní Hadrava   

 
 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 20473 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti umístění  slavnostního 
veřejného osvětlení s Římskokatolickou 
farností u kostela Všech svatých Praha - 
Slivenec 
 

radní Hadrava   

24. 20320 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníků a 
stavebních úprav chodníků, parkovacího 
zálivu, dopravního značení, zeleně, vše 
vybudované v rámci stavby „Polyfunkční 
soubor MUSÍLKOVA“, Praha 5 - Košíře 
a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. 
Košíře z vlastnictví CENTRAL GROUP 
Košíře a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

25. 20507 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Benice, Dolní Měcholupy, Dubeč, 
Horní Počernice a Hostivař z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

26. 20508 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Hrdlořezy, Královice, Kunratice, 
Lahovice, Pitkovice, Řeporyje a Stodůlky 
z vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

27. 20509 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Štěrboholy, Třeboradice, Uhříněves, 
Újezd, Vinoř a Vysočany z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

28. 17966 k návrhu na úplatné nabytí mobilního 
čerpacího agregátu Autoprime Ql100 z 
vlastnictví společnosti Prague Marina a.s. 
do vlastnictví hl. m. Prahy a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hadrava   

29. 20366 k návrhu na úplatné nabytí komunikací, 
chodníků a pojezdových ploch kolem 
objektu a pro stavbu „QUADRIO“ z 
vlastnictví CPI Národní, s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy za smluvní cenu 
10.000,- Kč a přijetí finančního daru, a  
úplatné nabytí veřejného osvětlení z 
vlastnictví CPI Národní, s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy za smluvní cenu 
10.000,- Kč a přijetí finančního daru 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 18647 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc. č. 4261/178 o celkové výměře 504 
m2 v k.ú. Smíchov vlastníkům 
sousedících pozemků a staveb 
 

radní Hadrava   

31. 19218 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2848/880 a 2848/882, oba v k. ú. 
Záběhlice 
 

radní Hadrava   

32. 19631 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2121/10 v k. ú. Braník 
 

radní Hadrava   

33. 19644 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc. č. 3047/66 v k. ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

34. 19665 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
3047/60 v k. ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

35. 19668 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2581/12 o výměře 43 m2 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Hadrava   

36. 20388 k návrhu na úplatný převod 
plynárenského zařízení v ul. Ke Hradu - 
1. etapa, Praha, Malá Strana, Hradčany a 
v ul. Nerudova - větev A - 2. etapa, Praha 
1, Malá Strana, Hradčany z vlastnictví hl. 
města Prahy do vlastnictví Pražská 
plynárenská Distribuční a.s., člen 
koncernu Pražská Plynárenská, a.s. za 
cenu ve výši 6.823.075,- Kč včetně DPH 
 

radní Hadrava   

37. 20462 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2015 a na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v roce 2016 
 

radní Wolf   

38. 20442 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 06  
a 09 
 

radní Wolf   

39. 20437 
 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů SVC MHMP 
 

radní Wolf   

40. 20671 k návrhu na rozpracování usnesení 13. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
28. 1. 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

41. 20491 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.12.2015 do 22.12.2015 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20675 Informace o probíhajících dopravních omezení na komunikacích v hl.m. Praze v 
období 25.1. - 7.2.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20598 Informace o kontrolách v provozovnách, ve kterých dochází k nákupu použitého 
zboží nebo zboží bez dokladů nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo 
zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy za rok 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

 


	 P R O G R A M 

