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 P R O G R A M  
 8. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 3. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 26. 2. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20644 k pojmenování ulic a zrušení názvu 

náměstí na území hlavního města Prahy 
 
- předáno 2.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 20974 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v kap. 01 
 
- předáno 2.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

4. 20896 k návrhu ukončení nájemních smluv s 
provozovateli hlídaných parkovišť ve 
správě Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

5. 20983 
 
  VH 

k jednání Rady hlavního města Prahy v 
působnosti valné hromady obchodní 
společnosti TSK hl.m.Prahy, a.s. - 
schválení auditora účetní závěrky za rok 
2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Svoboda, 
předs. předst. 
TSK HMP, a.s. 

6. 21045 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Přípravné 
práce pro rekonstrukci 2. etapy veřejného 
osvětlení v ulici Vršovická v koordinaci 
se stavbou RTT“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Svoboda 
zástupce AK  
Bánský& 
Partneři 

7. 19333 k revokaci usnesení Rady HMP č.147 ze 
dne 14.2.2012 k návrhu na úplatné nabytí 
budovy č. p. 965 na pozemku parc. č. 
1908/11 v k.ú. Vysočany z vlastnictví 
občanského sdružení Sokol Nové 
Vysočany do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 26.1.16 
- přerušeno 26.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 20970 k návrhu reakce hl.m. Prahy  na dopis  od 

společností Energetický průmyslový 
holding, a.s. a EP Industries, a.s. ze dne 
18.2. 2016 
 
 
 

radní Lacko 
v zast. 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40  

9. 17423 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
přidělení veřejné zakázky na dodávky s 
názvem "Rekonstrukce výtahů Obecní 
dům" 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Svoboda 
zástupce AK  
Bánský& 
Partneři 

10. 21052 k návrhu na využití objektu č.p. 998, 
Hybernská 4, Praha 1, k.ú. Nové Město 
 
 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 20681 k veřejné zakázce "Dodávky výstrojního 
materiálu pro Městskou policii hl. m. 
Prahy", část A a část B 
 
- předáno 3.3.16 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

12. 20492 k návrhu Koncepce rozvoje a zajištění 
provozu Městského kamerového systému 
hl. m. Prahy na období 10 let 
 
- předáno 27.1.16 
- odloženo na OP 29.1.16 
- výměna DZ – 3.2.16 
- přerušeno 9.2.16 
- výměna USN, DZ, P2 k DZ – 2.3.16 
 

radní Hadrava 10.00 Bc.Macháček 

13. 20531 k návrhu Dodatku č. 34 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb" uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků  
mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s., ve 
smyslu stanovení výše nájemného pro rok 
2016 a vodného stočného pro rok 2016 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 

14. 20743 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Oprava opěrné 
zdi Úvoz 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 20567 Realizace projektu „Plán péče o přírodní 

rezervaci Prokopské údolí“ 
 
- předáno 10.2.16 
- odloženo na OP 11.2.16 
- neschváleno 26.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 

16. 20672 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3113  TV 
Přední Kopanina, etapa 0007 K 
Tuchoměřicům, komunikace Máří 
Magdalény 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

17. 20954 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3106 TV  
Suchdol, etapa 0002 Budovec - 3. část 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

18. 20021 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2015 v kapitole 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Nebušice 
 
- předáno 2.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

19. 20944 k revokaci usnesení Rady HMP č.2452 ze 
dne 13.10.2015 a k revokaci usnesení 
Rady HMP č. 1728 ze dne 21.7.2015 k 
situaci v příspěvkové organizaci hl.m. 
Prahy Botanická zahrada hl.m. Prahy 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Fáberová 

20. 20725 k výpovědi smlouvy o nájmu nebytových 
prostor užívaných odborem DSC MHMP 
- Stodůlky, podané společností ACI 
Realty s.r.o. 
 
- předáno 2.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 Ing.Pekárková 
JUDr.Mihalík 

21. 20858 k uzavření objednávky na dodání 8 
nových vozidel na základě Rámcové 
smlouvy na dodávku vozidel pro 
Magistrát hlavního města Prahy č. 
INO/01/01/001265/2015 ze dne 21. 09. 
2015 
 
- předáno 2.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.Pekárková 
 

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20783 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20821 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20708 k návrhu odpovědi paní Lence Švecové 
Zborníkové a panu Zdeňku Švecovi na 
stížnost na ředitelku Českoslovanské 
akademie obchodní, střední odborné 
školy, Praha 2, Resslova 5 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21098 k návrhu  na podání žádostí o poskytnutí 
dotace v rámci programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky  
Reprodukce majetku (kód programu 113 
310) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  
 

5. 20979 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Ďáblice z 
rozpočtu hlavního města Prahy na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 20890 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
a MČ Praha 2 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 20913 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. 20917 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 20862 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ HMP a k návrhu na vrácení 
neinvestičního příspěvku Úřadu práce 
České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 21030 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 20951 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 
za dlužníkem Viktorem Olivou a 
neprominutí pohledávky za dlužníkem 
Mgr. Lucií Růžičkovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 20803 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

13. 19777 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 (pozemek v k.ú. Hloubětín) 
 

radní Hadrava   

14. 20817 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 2 (pozemek v k.ú. Nusle a k.ú. 
Vinohrady) 
 

radní Hadrava   

15. 20098 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Běchovice (pozemek v k.ú. 
Běchovice) 
 

radní Hadrava   

16. 20375 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Hadrava   

17. 20530 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

18. 20558 k návrhu na pronájem 40 venkovních 
parkovacích stání na pozemku parc.č. 
1293/225 a 157 vnitřních garážových 
stání v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 
1678 Slánská 20, Praha 6 k.ú. Řepy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 20874 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 

služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Hadrava   

20. 20257 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2910/361 v k.ú. Nusle 
 

radní Hadrava   

21. 20682 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

22. 20906 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2015 do rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 odboru 
SVM MHMP u investiční akce č. 42574 - 
Nebytové objekty a stavby 
 

radní Hadrava   

23. 20807 k návrhu na převod nevyčerpaných 
kapitálových výdajů z rozpočtu OCP 
MHMP 2015 do rozpočtu OCP MHMP 
2016 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 20940 Výsledky právní analýzy k udílení 
souhlasu hlavního města Prahy se 
započtením pozemků pro výpočet míry 
využití území 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 20810 k výzvě "Cílené analýzy" ESPON 2020 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 20416 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti 
 

radní 
Plamínková 

  
 
 

27. 20336 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 363/4 v k. ú. Újezd u Průhonic do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  
 

28. 20572 k návrhu na uzavření Dohody o používání 
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní 
služby číslo 2016 / 0045 
 

ředitelka 
MHMP 

  

29. 20705 k výpůjčce stožárů veřejného osvětlení v 
hlavním městě Praze od spol. ELTODO-
CITELUM, s. r. o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

30. 20959 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 



 7 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21108 Informace k plnění úkolu dle Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3143 ze dne 15.12.205 
 

radní Hadrava 

20990 Informace o způsobu technickoorganizačního zajištění stálé expozice "Karel IV., 
Praha a Lucemburkové" včetně harmonogramu a rozpočtu expozice, vyplývající z 
usnesení Rady HMP č. 1725, ze dne 21. 7. 2015 
 

radní Wolf 

 
 


	 P R O G R A M 

