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 P R O G R A M  
 33. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 9. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 32. jednání Rady HMP ze dne 22. 9. 2015 
                           - zápis ze 7. mimořádného jednání rady HMP ze dne 24. 9. 2015   
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18705 k návrhu na doplnění "Souhrnu smluvních 

dohod" č. DIL/21/04/004816/2009 na 
provedení části souboru Strahovského 
tunelu - st. č. 0065 Strahovský tunel, 2. 
stavba (část 2. B Hloubený tunel MO) 
stavební část a st. č. 9524 Strahovský 
tunel, 3. stavba (9. etapa - SO 8101 - 
odvodňovací štola) stavební a 
technologická část uzavřených mezi 
Hlavním městem Prahou a "Sdružením II. 
B SSŽ - Energie" (EUROVIA CS a. s. a 
Energie - stavební a báňská a. s.) (dále jen 
"Sdružení") 
 
-  předáno 23.9.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Ing.Prajer 

3. 18991 k návrhu na úpravu platu ředitele 
příspěvkové organizace ROPID 
 
-  předáno 24.9.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 

4. 19261 ke Koncepční studii humanizace 
Severojižní magistrály 
 
-  předáno 23.9.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

5. 19134 Smlouva o provedení mediace 
 
 
 

radní Hašek 9.25 Ing.Svoboda 
 

6. 18788 k uvolnění finančních prostředků z 
kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti 
bezpečnosti a veřejného pořádku 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní Hadrava 9.30 PhDr.Klinecký 
 

7. 19069 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavbu č. 
40022 TV Troja, etapa 0004 Pod 
Havránkou 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

9.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 18813 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavbu č. 42124 „PPO 
2013 - modernizace a rozšíření části PPO“ 
Zbraslav - Radotín, úpravy HK č. 2, 4, 5, 
7, 9 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

9.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

9. 18766 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na zajištění inženýrské 
činnosti pro stavbu č. 0012  
"Protipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 31 
Čakovice" 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

9.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

10. 18781 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace na stavbu č. 0012  
"Protipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 31 
Čakovice" 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

9.50 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

11. 18912 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2015 II. 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

9.55 RNDr.Kyjovský 

12. 19038 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Obnova části Letenských sadů - 
okolí Hanavského pavilonu" 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

10.00 RNDr.Kyjovský 

13. 19071 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem na veřejnou 
zakázku Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve 
Slivenci a návrhu vyloučení uchazeče k 
předmětné veřejné zakázce 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 
 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 19222 k podání žádosti hl. m. Prahy o poskytnutí 
podpory v rámci OPŽP, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší v lidských 
sídlech, Specifický cíl 2.1 - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech 
 
-  předáno 24.9.15 
 

radní 
Plamínková 
v zast. 
radní Wolf 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 18739 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Muzeum hlavního města 
Prahy 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 

16. 19019 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. 
Prahy pro rok 2016 a Programy podpory 
aktivit integrace cizinců na území hl. m. 
Prahy pro rok 2016 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní 
Nováková 
v zast. 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Mgr.Fáberová 

17. 18505 k návrhu vyhlášení Celoměstských 
programů podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2016 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní  
Ropková 
v zast. 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.25 Mgr.Němcová 

18. 18904 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy pro akce celopražského 
významu v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v roce 
2016 
 
-  předáno 23.9.15 
 

radní  
Ropková 
v zast. 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.30 PhDr.Klinecký 
 

19. 18455 k revokaci usnesení Rady HMP č.3305 ze 
dne 19.12.2014 k záměru odboru služeb 
na realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
energetických služeb v budově Nové 
radnice MHMP - metodou EPC“ 
 
-  předáno 23.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Pekárková 

20. 19150 ke zrušení Usnesení Rady HMP č. 707 ze 
dne 08. 04. 2014 k záměru Odboru služeb 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Provedení projektových prací včetně TDI 
a výkon externího project managementu" 
 
-  předáno 23.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 Ing.Pekárková 

21. 19165 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Dodávka HW pro 
potřeby ISMP - POVS“ 
 
-  předáno 23.9.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.Mánek 
 

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

HMP, různé 
   

 



 4 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19246 ke schválení Memoranda o spolupráci 

mezi hl. m. Prahou a Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 15632 k návrhu dohody o uznání dluhu mezi 
Hlavním městem Prahou na straně jedné a 
Univerzitou Karlovou na straně druhé 
jako majetkoprávní vypořádání užívání 
pozemků ve vlastnictví Univezity 
Karlovvy bez právního důvodu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19133 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2015 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 18635 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 19120 k návrhu na financování stavebních akcí 
na pozemních komunikacích Městskou 
částí Praha 10 na majetku hl. m. Prahy, 
který je ve správě TSK hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19049 k systémovému řešení 
vysokorychlostního vážení vozidel 
prostřednictvím Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19235 k návrhu na realizaci projektu pomoci 
prodejcům časopisu Nový prostor 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 17910 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 19252 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 19151 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Koloděje k podaným 
žádostem o dotace na Ministerstvo 
životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 19244 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Nebušice k žádosti o dotaci ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu v 
rámci Programu rozvoje venkova 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 19145 k návrhu na přijetí investičních transferů 

ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 19 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 19158 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací MČ Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 19186 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 19233 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 18568 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 - Kolovraty (pozemky v k.ú. 
Kolovraty) 
 

radní Hašek   

17. 18287 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 a 
odejmutí správy svěřené věci městské 
části Praha 8 (pozemky v k.ú. Libeň) 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 18412 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 942/15 o výměře 247 m2 a parc.č. 
942/16 o výměře 266 m2, z vlastnictví 
hlavního města Prahy do spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 666 a č.p.665, vše v 
kat. území Hlubočepy 
 

radní Hašek   

19. 18932 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Dolní Měcholupy, Prosek, Přední 
Kopanina a Štěrboholy 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 Hašek   

20. 17600 k návrhu na schválení výpovědí  smluv 
 

radní Hašek   

21. 18740 k revokaci usnesení Rady HMP č.173 ze 
dne 3.2.2015 k uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, 
státní podnik 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 18977 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
"Zajištění a realizace dlouhodobého 
projektu exkurzí pražských ZŠ a SŠ do 
provozů na zpracování a využití odpadů 
ve školním roce 2015/2016" 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 19271 ke jmenování hodnotící komise a komise 
pro otevírání obálek pro výběrové řízení 
na veřejnou zakázku - stavba č. 6963 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v 
Praze na Císařském ostrově“, etapa 0008 - 
kompenzační opatření  - „Rekultivace 
území nad Novou vodní linkou“ - 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 18664 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti s družstvem BYTOVÉ 
DRUŽSTVO Kysúcká IV 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 19104 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
v souvislosti s Programem Čistá energie 
Praha 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 19182 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2015 v kap. 02 - městská 
infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 18727 k návrhu na uzavření smluv o nabytí a 
zřízení služebnosti č. 
ZVB/21/03/006321/2014 a č. 
ZVB/21/03/006322/2014 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 18721 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku 

parc. č. 57/1 v k.ú. Sobín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 14294 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 162/1 o výměře 106 m2 v k. ú. Písnice 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 18124 k návrhu na uzavření smluv o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení na 
sběrných dvorech hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 18126 k návrhu na uzavření smluv o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení na 
sběrných dvorech hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 17896 k návrhu na uzavření smluv o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení na 
sběrných dvorech hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 19048 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů SVC MHMP 
 

radní 
Nováková 

  

34. 19004 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 05 v 
roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

35. 19292 k návrhu personálních změn Komise 
Rady hl.m. Prahy pro rodinnou politiku 
 

radní 
Ropková 

  

36. 19167 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola 
sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3, v 
rejstříku škol a školských zařízení - 
snížení kapacity 
 

radní 
Ropková 

  

37. 18985 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
právnické osoby Scholastika - vyšší 
odborná škola vizuální komunikace s.r.o., 
se sídlem Schnirchova 662/22, Praha 7 - 
Holešovice, do rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2016 
 

radní 
Ropková 

  

38. 19051 k vyloučení nabídek uchazečů Avantis 
spol. s r.o. a STAMACO engineering 
s.r.o. z řízení veřejné zakázky 
„Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce 
střech“ 
 

radní 
Ropková 

  

39. 19053 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky 
"GYMNÁZIUM ARABSKÁ, P6 - 
REKONSTRUKCE STŘECH“ 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 18964 k uzavření objednávky veřejné zakázky 

malého rozsahu "Dodávka a instalace 
Multifunkčního zařízení pro barevný tisk 
a kopírování, sloužící v Reprostředisku 
MHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

41. 19062 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
26.8.2015 do 1.9.2015 
 

Ing.Ondráčková   

42. 19124 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.9.2015 do 8.9.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 


	 P R O G R A M 

