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 P R O G R A M  
 33. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 10. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 4. 10. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23015 k návrhu Smlouvy o společném 

vystavování a prezentaci na veletrhu 
MIPIM 2017 mezi statutárním městem 
Ostravou a hlavním městem Prahou 
 
- předáno 5.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 22857 k návrhu na zajištění přípravy projektů v 
rámci Operačního programu Doprava a 
Operačního programu Praha pól růstu ČR 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 

4. 23391 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 
za účelem zajištění velkoplošných oprav 
chodníků na území hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

5. 21808 k záměru OSI MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Dopracování požadovaných 
změn budoucími uživateli do ZDS stavby 
č. 40759 Multifunkční oper. stř. 
Malovanka", ve smyslu § 63, odst. 3, 
písm. e) zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 
 

6. 23222 k architektonickému a výtvarnému řešení 
stanic metra D - 1. část 

náměstek 
primátorky 
Dolínek, 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.30 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Prajer 
 
 

7. 23223 
 
  VH 

k architektonickému a výtvarnému řešení 
stanic metra D - 2. část 

náměstek 
primátorky 
Dolínek, 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.35 Mgr.Gillar,g.ř. 
DP HMP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 23453 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl. m. Prahy 
obdržených jako odvod z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., v období 
od 1.5.2016 do 30.9.2016 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40 JUDr.Thuriová 

9. 23260 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 3  
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 

10. 23262 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5  
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 

11. 23281 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 511 (MČ 
Praha 5, MČ Praha - Velká Chuchle; 
rozvoj komplexu barrandovských 
ateliérů) 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
S.Fresl, starosta 

 MČ Praha-Velká 
 Chuchle 
 

12. 23263 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6  
+ přílohy na CD 
 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing. Hejl, starosta 
MČ Praha –  
Suchdol 
Ing.Komárek 
starosta MČ 
Praha – Nebušice 
 

13. 23264 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 7  
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha – Troja 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 23266 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 9 
 + přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 

15. 23267 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 10 
 + přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
V.Novák, starosta 
MČ Praha 10 

16. 23270 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 13 
 + přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Vodrážka,  
starosta MČ  
Praha 13 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha-Řeporyje 
 

17. 23271 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 14  
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Bc.Vondra,  
starosta MČ  
Praha 14 
Z.Richter, 
starosta MČ 
Praha-Dolní   

  Počernice 
 

18. 23273 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 
* přizvaní starostové 
- Mgr.Hanzlík, starosta MČ Praha 16 
- M.Popek, starosta MČ Praha-Lipence, 
- S.Fresl, starosta MČ Praha-Velká Chuchle 
- Ing.Vejvodová, starostka MČ Praha- 
  Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
19. 23280 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 499 (MČ 
Praha 12, MČ Praha - Velká Chuchle, MČ 
Praha - Zbraslav; realizace přírodě 
blízkých protipovodňových opatření a 
zkapacitnění koryta toku pro provádění 
zvýšených vodních stavů, přeložka VTL 
plynovodu) 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 
* přizvaní starostové 
- PhDr.Rázková, starostka MČ Praha 12 
- S.Fresl, starosta MČ Praha-Velká Chuchle 
- Ing.Vejvodová, starostka MČ Praha- 
  Zbraslav 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
* 

20. 23274 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 17 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha-Zličín 

21. 23276 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 
* přizvaní starostové 
- P.Žďárský, starosta MČ Praha 19 
- Mgr.Voborská, starostka MČ Praha- 
  Satalice, 
- F.Švarc, starosta MČ Praha-Vinoř 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
* 

22. 23277 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 

23. 23340 o odmítnutí nekompletních podnětů na 
pořízení změn ÚP SÚ hl.m. Prahy 
pořizovatelem 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 
 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 23282 k návrhu na pořízení změny vlny 10 ÚP 

SÚ hl.m. Prahy pro podnět č. 515 (sídelní 
útvar hl.m. Prahy; změna závazné textové 
části ÚP) 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 
 

25. 23375 k Aktualizaci č. 2 Zásad územního 
rozvoje hl.m. Prahy ve vztahu k soudně 
zrušené železniční trati Praha - Bystřice u 
Benešova/Benešov 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

26. 21284 k přípravě Akčního plánu snižování hluku 
aglomerace Praha 2016 
 
- předáno 5.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.10 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

27. 22199 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vlastnického práva k lávce spojující město 
Černošice s Městskou částí Praha – 
Lipence 
 
- předáno 6.10.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Svoboda 

28. 23488 ke jmenování komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejné zakázky "Revitalizace objektu 
Franze Kafky č.p. 24" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 Ing.Svoboda 

29. 23003 k návrhu na pronájem částí veřejných 
prostranství Staroměstského náměstí a 
Václavského náměstí, tj. pozemků parc.č. 
1090, k.ú. Staré Město a parc.č. 2306/1, 
k.ú. Nové Město, za účelem provozování 
vánočních a velikonočních trhů 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Svoboda 

30. 23493 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Analýza využití areálu 
Pražská tržnice" 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30  

31. 23534 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Procesní audit Odboru 
evidence, správy a využití majetku 
(Odbor SVM) a analýza efektivity 
ekonomického využití majetku HMP 
spravovaného SVM" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 22533 k návrhu na odpis vynaložených nákladů 

na zmařenou přípravu a realizaci staveb 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní Lacko 11.40 Ing.Prajer 
 

33. 22862 k vyhlášení „Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb“ pro rok 2017 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní Lacko 11.45 PhDr.Klinecký 
 

34. 23059 k vyhlášení „Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb pro městské části" 
pro rok 2017 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní Lacko 11.50 PhDr.Klinecký 
 

35. 23301 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Nadačnímu fondu na podporu Tradiční 
čínské medicíny a alternativ z kap. 0544 v 
roce 2016 
 
- předáno 6.10.16 
 

radní Lacko 11.55 PhDr.Klinecký 
 

36. 23184 k návrhu na zvýšení limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní Hadrava 12.00 Ing.Svoboda 

37. 22999 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Plamínková 

12.05 Ing.Prajer 
 

38. 23174 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě č. MHMP00QAG7M ze dne 
18.12.1992,  o poskytování finančního 
příspěvku na údržbu zahrady Kláštera sv. 
Markéty 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Plamínková 

12.10 RNDr.Kyjovský 

39. 22967 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu Úprava lesní cesty u 
bobové dráhy, Praha 8 - Libeň 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Plamínková 

12.15 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
40. 23368 k revokaci usnesení Rady HMP č.2256 ze 

dne 13.9.2016 k návrhu dodatku č. 3 ke 
smlouvě č. D/14/005677/93 o spolupráci 
při hospodaření s komunálním odpadem a 
v oblasti jeho odstranění při současné 
komplexní ochraně hodnot životního 
prostředí, odstraňování stávajících zdrojů 
jeho poškozování a při rozvoji 
infrastruktury MČ Praha - Ďáblice a MČ 
Praha - Březiněves ze dne 27.4.1993 
 
 
 

radní 
Plamínková 

12.20 RNDr.Kyjovský 

41. 22800 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 3119 TV Čakovice, 
etapa 0008 komunikace Čakovice, část 
Otavská 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

42. 23102 k návrhu vyhlášení grantů v oblasti 
kongresového turismu na rok 2017 
 
 
 

radní Wolf 12.30 Mgr.Cipro 
 

43. 23101 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace a úprava rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2016 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní Hodek 12.35 PhDr.Klinecký 
 

44. 23199 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Pohřební ústav hl. m. Prahy a na využití 
finančních prostředků z fondu investic a 
rezervního fondu příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 
 
- předáno 6.10.16 
 

radní Hodek 12.40 Ing.Svoboda 

45. 22992 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 
"SPŠE, Ječná 30, P2 - rekonstrukce 
střechy" v objektu Střední průmyslové 
školy elektrotechnické, Ječná 30, Praha 2 
s uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Ropková 

12.45 Mgr.Němcová 

46. 23489 ke schválení Rámce pro podporu 
infrastruktury - přílohy Krajského akčního 
plánu vzdělávání v hl. m. Praze 
 
- předáno 5.10.16 
 

radní 
Ropková 

12.50 Mgr.Němcová 



 8 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
47. 23388 k vyloučení nabídky uchazeče Havel, 

Holásek & Partners, s. r. o., advokátní 
kancelář z řízení veřejné zakázky Právní 
služby FON MHMP 
 
 
 

radní 
Ropková 

12.55 PhDr.Hauser 
 

48. 23396 k vyhlášení 25. a 27. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 6.10.16 
 

radní 
Ropková 

13.00 PhDr.Hauser 
 
 

49. 22882 ke schválení projektů v rámci 1. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.05 PhDr.Hauser 
 
 

50. 22883 ke schválení projektů v rámci 6. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.10 PhDr.Hauser 
 
 

51. 22846 ke schválení projektů v rámci 2. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.15 PhDr.Hauser 
 
 

52. 23093 k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu 
hl. m. Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

13.20 JUDr.Mařík 

53. 23022 ke schválení Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách 
hlavního města Prahy podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

13.25 JUDr.Mařík 

54. 23332 k návrhu programu jednání 20. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 20.10.2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

13.30  

55.  Podání  13.35  
56.  Operativní rozhodování Rady HMP    
57.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23133 k převodu správy zařízení výpočetní 

techniky na MČ Prahy 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 23526 k návrhu na termínový kalendář zasedání 
Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na I. pololetí 2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

3. 22764 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23086 k uzavření Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě na pozemky v rámci stavby č. 
9530 TV Chaby - Jinočanská 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 23347 ke zřízení pracovní skupiny ze zástupců 
hl. m. Prahy a Středočeského kraje pro 
řešení kamionové dopravy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 23151 k návrhu na financování stavebních akcí 
Městskou částí Praha 3 na majetku hl. m. 
Prahy, který je ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 22964 k návrhu na zajištění operativní správy na 
dokončených, dosud do správy TSK hl. 
m. Prahy nepředaných komunikačních 
stavbách 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 22440 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavební záměr „Polyfunkční dům V 
Olšinách“, na pozemcích parc.č. 13/3 a 
13/4 v k.ú. Strašnice, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

9. 22409 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby „Denní centrum 
sociálních služeb v Praze - Záběhlicích“, 
na pozemku parc.č. 2845/59 v k.ú. 
Záběhlice, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

10. 23205 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Libuš k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky za účelem vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 23527 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Klánovice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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12. 23245 k návrhu na přijetí investičního transferu 

ze státního rozpočtu z Ministerstva 
dopravy na projekt financovaný v rámci 
Operačního programu Doprava a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 23312 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 městským částem Praha 3, Praha 4 
a Praha 10 a k návrhu na vrácení 
neinvestičního příspěvku Úřadu práce 
České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 23354 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt Obec přátelská rodině určeného 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 22805 k návrhu na odpis pohledávky za 
společností ICE HARMONY, s.r.o. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 22880 k návrhu na odpis pohledávky hl. m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

17. 23209 k návrhu na prominutí pohledávek hl.m. 
Prahy a k návrhu na neprominutí 
pohledávky hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 23153 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu 
poskytnutého v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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19. 22870 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 předisů, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha - 
Lipence a Praha - Zbraslav (pozemek v 
k.ú. Lipence a pozemky v k.ú. Zbraslav) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23323 k žádosti městské části Praha 10 o souhlas 
s úplatným nabytím pozemku v k. ú. 
Záběhlice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 10, 
předložené podle § 13 odst. 4. obecně 
závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 22584 k návrhu úplatného převodu pozemků 
parc. č. 2019/10, 2019/11 a 2046, vše v 
k.ú. Braník (105 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 21660 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 146 o výměře 40 m2 k.ú. Troja 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 23103 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Podolí 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 23104 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Bubeneč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 22995 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 23229 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů hl. m. Prahy za účelem přidělení 
investičního transferu příspěvkové 
organizaci Správa služeb hl. m. Prahy na 
zahájení akce - Sklad humanitárního 
mater. a střelnice Kundratka 
 

radní Hadrava   
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27. 23311 k revokaci usnesení Rady HMP č.1235 ze 

dne 24.5.2016 k návrhu koncepce 
výstavby a rekonstrukce hasičských 
zbrojnic, dovybavení Jednotek SDH ve 
střednědobém výhledu do roku 2018 a s 
tím spojených úprav rozpočtu 
kapitálových výdajů vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - 
Bezpečnost a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy, dále k návrhu na změnu 
charakteru části účelové neinvestiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 11 v roce 
2016 a poskytnutí účelové dotace MČ 
Praha - Lipence a MČ Praha - Dolní 
Měcholupy 
 

radní Hadrava   

28. 23318 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace organizaci Prev-Centrum, z. ú. 
 

radní Lacko   

29. 22395 k návrhu na dostavbu lokality Černý Most 
II, 5. stavba - bytové objekty I, J, K, L, M, 
N, O a P 
 

radní Lacko   

30. 23421 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 a navýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizace Městská 
poliklinika Praha v roce 2016 
 

radní Lacko   

31. 23422 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v 
působnosti ZSP MHMP v roce 2016 
 

radní Lacko   

32. 22719 k návrhu na uzavření dodatku k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - grantu, uzavřené v rámci 
grantového řízení na podporu projektů ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy pro rok 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 23244 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2016 v kap. 02 - městská 
infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 22975 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy v r. 2016 
 

radní Wolf   
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35. 23181 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic, úpravu rozpočtu a 
úpravu limitu odpisového plánu 
příspěvkových organizací v působnosti 
OZV MHMP v r. 2016 
 

radní Wolf   

36. 23183 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Praze 
 

radní Wolf   

37. 23287 k návrhu na použití fondu investic, úpravu 
rozpočtu a úpravu celkových nákladů 
investičních akcí příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP v roce 2016 a úpravu rozpočtu v 
kap. 0504 
 

radní Hodek   

38. 23317 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Nadačnímu fondu KlaPeto z kap. 0546 v 
roce 2016 
 

radní Hodek   

39. 23257 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
sociálního zařízení v působnosti odboru 
ZSP MHMP 
 

radní Hodek   

40. 23179 návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků na vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

41. 23259 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2016 v kap. 04 - školství, 
mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

42. 22866 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

43. 23325 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost v roce 2016 
 

radní 
Ropková 

  

44. 23452 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol, 
jejichž zřizovatelem jsou městské části 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

45. 23239 k návrhu odpovědi panu Oskaru 
Wohlmuthovi na stížnost na Gymnázium 
Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 
 

radní 
Ropková 
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46. 23098 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 

na zmařenou přípravu a realizaci stavby u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

47. 23256 k návrhu na poskytnutí písemného 
souhlasu s úplatným převodem trvale 
nepotřebného movitého majetku - 
autobusu Karosa LC 757 - z majetku 
hlavního města Prahy, svěřeného 
příspěvkové organizaci Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola, do vlastnictví jiné osoby 
 

radní 
Ropková 

  

48. 23124 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
31.8.2016 do 6.9.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23509 Informace o aktuálním ratingovém hodnocení hl.m.Prahy agenturou Moody´s - 
říjen 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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