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 P R O G R A M  
 41. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 12. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 29. 11. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23026 k vyloučení uchazečů v řízení veřejné 

zakázky "Dodávka, implementace a 
podpora Systému pro správu, řízení a 
monitoring identit (Identity 
Management)" a ke zrušení zakázky. 
 
- předáno 30.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka, MBA 

3. 17748 k návrhu smlouvy o poskytování služeb 
"Provádění prohlídek a zajištění údržby 
tramvajových tratí ve zkušebním provozu 
MO v úsecích Myslbekova - Patočkova, 
Svatovítská - Milady Horákové - Špejchar 
- Sparta - Letenské náměstí a v úseku 
Partyzánská - Trojská" 
 
- předáno 30.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Prajer 
Ing.Šurovský, 
DP HMP, a.s. 

4. 21551 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 
správy majetku a o výkonu dalších 
činností mezi Hlavním městem Prahou a 
Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. 
 
- předáno 1.12.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 
Ing.Svoboda, 
předs. předst. 
TSK HMP, a.s. 
Lucie Svobodová, 
předs. DR 
TSK HMP, a.s. 
Mgr. Novotná 
Opltová, AK 
Čalfa, Bartošík a 
partneři 
 

5. 21771 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Jižní Město 
 
- předáno 30.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 
Zbyněk Lála 
 

6. 23766 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2016 
 
- předáno 30.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30 Ing.Prajer 
Ing.Vermach,Ph.D. 
Ing.Svoboda 
JUDr.Thuriová 
Ing.Melkesová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 24065 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 

smlouvy o úplatném převodu listinných 
cenných papírů společnosti Nový 
Veleslavín, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.35 JUDr.Novotný, 
předs.předst. PT 
Holding, a.s. 

8. 24066 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o úplatném převodu listinných 
cenných papírů společnosti Nová 
Invalidovna, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.40 JUDr.Novotný, 
předs.předst. PT 
Holding, a.s. 

9. 24062 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o převodu nemovitého majetku 
společnosti Pražská teplárenská a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 JUDr.Novotný, 
předs.předst. PT 
Holding, a.s. 

10. 22288 k oznámení záměru městské části Praha 
20 na směnu věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 20 a ve vlastnictví a 
podílovém spoluvlastnictví fyzických 
osob, pozemků v k.ú. Horní Počernice, 
předloženého na základě stanovené 
podmínky pro městskou část Praha 20 při 
nakládání se svěřeným majetkem 
v příloze č. 10 obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 
12/2004 Sb. Hl.m. Prahy 
 
- předáno 23.11.16 
- výměna USN – 28.11.16 
- odloženo 29.11.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Svoboda 

11. 20250 k návrhu na úplatný převod pozemků a 
objektů energetických zařízení – 
Trafostanice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. 
 
- předáno 23.11.16 
- přerušeno 29.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Svoboda 

12. 23691 k návrhu na uzavření smlouvy o 
bezúplatném zřízení práva stavby na 
pozemku parc.č. 773/70 v k.ú. Holešovice 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 24024 k záměru odboru SVM MHMP na 

realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Správa, provoz a údržba veřejného 
osvětlení na území hlavního města Prahy 
od 1.1.2017" formou jednacího řízení bez 
uveřejnění 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Svoboda 

14. 22249 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k 
Nájemní smlouvě č. 
NAO/58/01/007368/2005 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Svoboda 

15. 23787 k návrhu obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na 
území hl.m. Prahy pro rok 2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.15 Ing.Svoboda 

16. 24118 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Pražská plynárenská Holding 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20  

17. 23708 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
z kap. 0544 v roce 2016 
 
- předáno 30.11.16 
 

radní Lacko 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 24041 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 03. 01. 2017 – 10. 04. 2017 
 
- předáno 30.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 Ing.et Ing. Berková 
 

19. 23675 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky 
v řízení veřejné zakázky „Servis záložních 
zdrojů UPS“ a na zrušení usnesení Rady 
HMP č. 918 ze dne 28. 04. 2015 
 
- předáno 30.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Pekárková 
 

20. 24101 k návrhu programu jednání 22. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15.12.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.40  

21.  Podání  10.45  
22.  Operativní rozhodování Rady HMP    
23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 



 4 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23956 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
v roce 2016, k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416, k návrhu na 
úpravu odpisového plánu hmotného a 
nehmotného majetku příspěvkových 
organizací v kap. 0416 na rok 2016 a 
k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek u příspěvkové organizace 
v působnosti odboru sportu a volného 
času MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23838 
 
   

k návrhu na vyhlášení dotačního 
programu hl.m. Prahy a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
"Naplňování Koncepce podpory mládeže 
na krajské úrovni" a podání žádosti hl.m. 
Prahy na MŠMT 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23948 
 
  

k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy a úpravu rozpočtu kap. 0264 - SVC 
MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 24071 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2016 v kap. 0416 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 23990 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 
k podání žádosti o dotaci z Evropského 
sociálního fondu – Operační program 
zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 24013 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha – 
Suchdol k podání žádosti o dotaci 
z Národního programu ŽP v rámci 
programu Udržitelná městská doprava a 
mobilita 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 24015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha – 
Lysolaje k podání žádosti na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
Výstavba sportoviště Štepnice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 24047 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha – Klánovice k podané žádosti 
na Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
„Revitalizace parku u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Klánovicích“ 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 23939 k návrhu na přijetí investičního transferu 

ze státního rozpočtu z Ministerstva práce 
a sociálních věcí určeného na program 
Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb  pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí investiční dotace MČ 
Praha 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 23958 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu 
poskytnutého v souvislosti 
s financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 24028 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 24033 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu 
z Ministerstva financí na projekt 
financovaný v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 24050 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 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 24051 
 
  

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
na rok 2016 MČ Praha - Lysolaje na 
výkup pozemků pro vybudování 
sportovního zázemí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 23622 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka za 
účelem stavby „Plynovodní řad a 
prodloužení vodovodního řadu“, na 
pozemcích parc. Č. 1839/4, 1860/2, 
1863/1, 1910/3, 1923/1, 1923/2, 1923/4, 
3818/1, 3982/1, 3982/2 a 3985/1 v k.ú. 
Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 23671 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby „Stavební úpravy 
VTL RS č. 362 Štěrboholy“, na 
pozemcích parc. Č. 255/59, 255/60, 
255/62, 255/63, 255/64, 255/65, 255/66 
v k.ú. Štěrboholy, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

17. 23672 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby „Stavební úprava 
a přístavba rodinného domu“, na 
pozemcích parc.č. 2950/1, 2950/4 a 
2950/5 v k.ú. Michle, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

18. 23673 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení doby 
užívání dočasné stavby stájí pro koně, 
skladu postrojů a kočáru, na pozemku 
parc. Č. 3050/1 v k.ú. Michle, Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

19. 23567 k návrhu na zrušení usnesení RHMP č. 
1434 ze dne 31.8.2010 k návrhu na 
bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. 
Hradčany a k. ú. Malá Strana z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví 
České republiky a návrhu na zřízení 
služebnosti k pozemku v parc. Č. 1018 k. 
ú. Malá Strana a parc.č. 781 k. ú. 
Hradčany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23901 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
s omezujícími podmínkami po dobu 5-ti 
let parc.č.1246/4,1246/5,1501/2,1501/5 
v k.ú. Jinonice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO. 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 23406 k návrhu na úplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemku parc.č. 2635/14 v k.ú. 
Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 23436 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 2482/10, 2482/12, 2482/14 a 
2490/32 v k.ú. Radotín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 21532 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. Č. 2379/45, parc. Č. 2379/47 a parc. 
Č. 2379/49 o celkové výměře 87 m2 
v kat. území Kunratice do podílového 
spoluvlastnictví fyzických osob 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 22759 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 4715, k.ú. Dejvice (259 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 22763 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 4781/1, k.ú. Dejvice (10 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 23148 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 23348 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a k návrhu 
na výpovědi z nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 23576 k návrhu Dodatku č. 26 k nájemní 
smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002 
uzavřené dne 2.9.2002 s Kolektory Praha, 
a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 22499 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 960/17, 960/11-12 a část 960/2 
v kat. území Troja, z vlastnictví hlavního 
města Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků garáží dle LV 
8017 pro kat. území Troja, ulice Na Šutce 
407-411, Praha 8 
 

radní Lacko   

30. 23918 k návrhu Zásad pro používání prostředků 
fondu zaměstnavatele Městské policie hl. 
m. Prahy 
 

radní Hadrava   

31. 23987 
 
 

k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 6 
a navýšení limitu na platy o účelovou 
dotaci poskytnutou MČ Praha 6 
 

radní Hadrava   

32. 24025 k návrhu na zamítnutí žádostí v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2016 VI. 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 23907 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 947 ze 
dne 26.4.2016 k návrhu na přidělení 
grantů na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro 
rok 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 23971 
 
 

k návrhu na úpravu odpisového plánu 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkové organizace Lesy 
hl.m. Prahy v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 23813 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 – 
OZV MHMP v roce 2016 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 23877 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 – 

OZV MHMP u příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

radní Wolf   

37. 23852 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů, úpravu rozpočtu a 
úpravu limitu odpisového plánu 
příspěvkových organizací v působnosti 
OZV MHMP a úpravu rozpočtu kap. 
0662 v r. 2016 
 

radní Wolf   

38. 23991 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - OZV MHMP v roce 2016 
 

radní Wolf   

39. 23953 
 
 

k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a úpravu limitů 
odpisových plánů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP v r. 
2016 
 

radní Wolf   

40. 23900 
 
 

k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
129 ze dne 26. 1. 2016/ Zastupitelstva 
HMP č. 13/55 ze dne 28. 1 2016 a 
usnesení Rady HMP č. 615 ze dne 23. 4. 
2013/Zastupitelstva HMP č. 26/63 ze dne 
25. 4. 2013 k návrhu na udělení grantů hl. 
m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
letech 2016 a 2017 
 

radní Wolf   

41. 23980 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
„Podpora odborného vzdělávání ve 
školním roce 2016/2017“ 
 

radní  
Ropková 
 

  

42. 23910 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
v roce 2016 
 

radní  
Ropková 
 

  

43. 23911 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek u příspěvkových organizací 
v působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní  
Ropková 
 

  

44. 23915 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2016 v kap. 0416 
 

radní  
Ropková 
 

  

45. 23761 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
logopedická a Mateřská škola 
logopedická, Praha 10, Moskevská 29 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
46. 23782 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Akademie řemesel Praha – 
Střední škola technická, se sídlem Praha 
4, Zelený pruh 1294/52, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

47. 23979 k vyhlášení 26. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR 
 

radní  
Ropková 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24107 Zpráva o průběhu projektu Praha Evropské hlavní město sportu 2016 za 3. čtvrtletí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

24108 Informace k aktualizaci studie projektu rekonstrukce Náměstí Jana Palacha 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

23985 Plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2016 do 30.9.2016 
 

radní Plamínková 
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