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 P R O G R A M  
 38. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 11. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 8. 11. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 22227 k uzavření smlouvy o spolupráci při 

poskytování dat z Jednotného systému 
dopravních informací pro ČR 
 
- předáno 9.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 23043 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech základních škol 
 
- předáno 9.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Mgr.Němcová 
Ing.Štyler, 
starosta MČ  
Praha 11, 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
 

4. 23594 k úpravě Integrované strategie pro 
integrované teritoriální investice Pražské 
metropolitní oblasti na programové 
období 2014-2020 
 
- předáno 9.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

5. 23814 k návrhu Strategického plánu hl. m. 
Prahy, aktualizace 2016 
 
- předáno 9.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

6. 23463 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
Italsko - české smíšené obchodní 
průmyslové komoře na podporu italských 
měst postižených zemětřesením 
 
- předáno 10.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Mgr.Cipro 

7. 23930 k návrhu personálních změn v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl. m. Praze 
 
- předáno 10.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35  

8. 23427 k návrhu využití finančních prostředků z 
OP Doprava 2014-2020 (výzva č. 27) a 
OP Praha - pól růstu ČR (výzva č. 14) 
 
- předáno 9.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 23835 k finančnímu zajištění přípravy projektů v 

rámci Operačního programu Doprava a 
Operačního programu Praha pól růstu ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

10. 23550 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

11. 23785 k vyloučení zájemců v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku „Snížení hlukové 
zátěže výměnou oken v ulici Husitská - 
část 1“ 
 
- předáno 10.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský&Partneři 

12. 23596 k návrhu na přidělení finančních 
prostředků na odstranění havarijních stavů 
na pražských sportovištích a 
mimořádných finančních prostředků hl. 
m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy 
pro rok 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Mgr.Fáberová 
 

13. 23928 k návrhu na změnu účelu a charakteru 
části poskytnuté neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 
MČ Praha - Březiněves 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.05  

14. 23265 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 8 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Petrus, starosta  
MČ Praha 8, 
Malina, starosta 
MČ Praha- 
Dolní Chabry 
 

15. 23269 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 12 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
PhDr.Rázková,  
starostka MČ  
Praha 12 
Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha-Libuš 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 23210 k podnětu na pořízení územní studie 

Holešovice Bubny - Zátory 
 
- předáno 9.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Mgr.Čižinský,  
starosta 
MČ Praha 7 
 

17. 23160 k návrhu na vypořádání projektu na 
podporu podnikání (Akcelerace) se 
společností Rozvojové projekty Praha, 
a.s. 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25 Ing.Svoboda 

18. 23724 k oznámení záměru MČ Praha 5 na směnu 
věci z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené do správy MČ Praha 5, pozemku 
v k.ú. Smíchov, za pozemky v k.ú. 
Hlubočepy ve vlastnictví fyzických osob 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 Ing.Svoboda 

19. 23456 k návrhu na majetkové vypořádání 
nemovitých věcí se Středočeským krajem, 
bezúplatné nabytí hl. m. Prahou od 
Středočeského kraje v k.ú.Křeslice, 
Přední Kopanina, Radotín, Ruzyně, 
Sobín, Újezd u Průhonic, bezúplatný 
převod id. 1/20 nemovitých věcí v k.ú. 
Staré Město z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví Středočeského kraje 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 Ing.Svoboda 

20. 23331 k návrhu na zaplacení za faktické užívání 
pozemku parc.č. 2336/248 k.ú. Chodov 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 Ing.Svoboda 

21. 23161 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1570/4 v k.ú. Strašnice do vlastnictví 
hl. m. Prahy (428 m2) 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 Ing.Svoboda 

22. 23664 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 118/184 v k.ú. Jesenice u Prahy do 
vlastnictví hlavního města Prahy (1177 
m2) 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 Ing.Svoboda 

23. 22891 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 852/95 v k. ú. Hodkovičky, obec 
Praha (846 m2) 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 23217 ke zrušení zadávacího řízení „Zajištění 

správy, provozu a údržby veřejného 
osvětlení a souvisejících zařízení na 
území hlavního města Prahy“ 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Svoboda 

25. 22619 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o obchodním využití a správě - 
objektu na adrese Jungmannova 28, mezi 
hl.m.Prahou a společností TRADE 
CENTRE Praha, a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 Ing.Svoboda 

26. 23747 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č. 1740 ze dne 13.11.2007 a k návrhu 
směny pozemků parc.č. 2078/166, 
2078/167,2078/168,2078/198,2078/199,2
078/229, 2078/323,2078/394 v k.ú. 
Záběhlice , parc.č. 44,47,48/1,48/3,49/1 
3723/7 v k.ú. Libeň ,parc.č. 1763 v k.ú. 
Jinonice ve 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 za 
pozemky parc.č. 723/5 ,723/6 v kú. Malá 
Strana ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 Ing.Svoboda 

27. 21627 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 504/2 a 504/14 v k.ú. Hostivař 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Svoboda 

28. 22842 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 232/145 z vlastnictví hl.m. Prahy 
do podílového spoluvlastnictví vlastníků 
bytů a spoluvlastníků společných částí 
domů č.p. 997, a  souvisejícího pozemku 
parc.č. 232/143, vše k.ú.Černý Most, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
Společenství vlastníků Kpt. Stránského 
997, Praha 14 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní Lacko 11.20 Ing.Svoboda 

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 11.25 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 23613 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r. 2016 v kap. 05 - 
zdravotnictví a sociální oblast 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 11.30 Ing.Prajer 

31. 22976 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 11.35 Ing.Švrčinová 

32. 22918 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 11.40 Ing.Švrčinová 

33. 23284 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
 
 

radní Lacko 11.45 Ing.Švrčinová 

34. 23646 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úpravu rozpočtu  v 
kap. 0505, navýšení investičního transferu 
příspěvkové organizace Městská 
poliklinika Praha, úpravu rozpočtu v kap. 
0504 a použití fondu investic příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 11.50 PhDr.Klinecký 
 

35. 23459 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2016 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 11.55 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 23797 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Olivově dětské léčebně, o.p.s. z 
kap. 0544 v roce 2016 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Lacko 12.00 PhDr.Klinecký 
 

37. 23461 k návrhu na přidělení odměn za úkoly 
zpracovávané v sekcích při Protidrogové 
komisi Rady HMP v roce 2016 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní Lacko 12.05 PhDr.Klinecký 
 

38. 23790 k návrhu na zajištění a financování 
lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2017 
 
 
 

radní Lacko 12.10 Mgr.Vacek 

39. 23734 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2016 v kap. 01 
a 03 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Prajer 

40. 23377 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a kap. 
02 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 9, MČ Praha - Řeporyje, MČ 
Praha 16 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.20 Ing.Vermach,Ph.D. 

41. 23360 ke schválení Dohody o předání a převzetí 
práv a závazků investora na stavbu č. 
42472 TV Březiněves, etapa 0003 K 
Březince 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

42. 22718 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodatečné stavební práce pro 
stavbu č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001 
Šárecké údolí" a uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo k provedení stavby č. 7500 
TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolí č. 
DIL/21/04/005940/2012 uzavřené mezi 
hl.m. Prahou a společností Čermák a 
Hrachovec a.s. 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
43. 23426 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím 
řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce  "stavba č. 3150 TV 
Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 
2. část – Rekonstrukce ul. K Pitkovicům “ 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.35 Ing.Vermach,Ph.D. 

44. 23591 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2016 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.40 RNDr.Kyjovský 

45. 23400 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného 
dvora hl.m. Prahy Voctářova na území 
městské části Praha 8 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.45 RNDr.Kyjovský 

46. 23378 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného 
dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na 
území městské části Praha 21 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.50 RNDr.Kyjovský 

47. 23587 k návrhu na zamítnutí žádostí a poskytnutí 
dotací v rámci Programu Čistá energie 
Praha 2016 IV. 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní 
Plamínková 

12.55 RNDr.Kyjovský 

48. 23578 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou darů Integračnímu 
centru Praha o.p.s. 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Wolf 13.00  

49. 23322 k návrhu na udělení účelové neinvestiční 
dotace v oblasti cestovního ruchu v roce 
2016 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Wolf 13.05 Mgr.Cipro 

50. 22550 k návrhu Aktualizace Koncepce návrhů 
řešení problematiky bezdomovectví v 
Praze v letech 2013 – 2020 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní Hodek 13.10 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
51. 23212 k vyloučení nabídky uchazeče EMV s.r.o. 

z řízení veřejné zakázky "VOŠ oděvního 
návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - 
rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení" 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

13.15 Mgr.Němcová 

52. 23213 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "VOŠ 
oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, P7 - 
rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlení" 
v objektu VOŠON a SPŠO, Jablonského 
3, Praha 7 
 
- předáno 10.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

13.20 Mgr.Němcová 

53. 23822 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Právní služby FON MHMP" 
 
- předáno 9.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

13.25 PhDr.Hauser 
 
 

54. 23601 k návrhu na stanovení paušální hodinové 
částky pro poskytování náhrady výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 9.11.16 
 

ředitelka  
MHMP 

13.30 Ing.Dederová 

55. 23757 k návrhu programu jednání 21. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24.11.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

13.35  

56.  Podání  13.40  
57.  Operativní rozhodování Rady HMP    
58.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23231 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

mandátní smlouvě se společností VIS, a.s. 
za účelem změny činnosti při zachování 
původní ceny za inženýrskou činnost pro 
realizaci zkušebního provozu tunelového 
komplexu Blanka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23201 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 644/96 v kat. území Prosek za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
„Okružní křižovatka Klíčov I., ulice 
Letňanská, Čakovická, Ke Klíčovu“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23729 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23605 k návrhu na změnu účelu čerpání grantu v 
oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 23917 
 
  

k návrhu na udělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 23513 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2016 MČ Praha  22 na nákup 
pozemků pro park Pitkovické rybníky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 23818 k návrhu na změnu účelu a charakteru 
části finančních prostředků ponechaných 
k čerpání v roce 2016 MČ Praha 21 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 23585 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Dolní Počernice z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 23689 k návrhu na přijetí transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na program Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a 
základních škol zřizovaných územně 
samosprávnými celky pro financování v 
roce 2016 určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelové dotace MČ Praha - 
Kunratice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 23728 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  



 10 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 23828 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. 23286 k návrhu na částečné prominutí smluvní 
pokuty za společností Královská mateřská 
škola s.r.o. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 23115 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za 
společností Bytové družstvo V olšinách 
1340 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 23650 
 
  

k návrhu na změnu charakteru 
poskytnutých účelových investičních 
dotací na podporu projektů rozvoje 
městské zeleně MČ Praha - Dolní Chabry 
a MČ Praha - Koloděje na neinvestiční 
účelové dotace 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 23860 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v souvislosti s dodatečnými přiznáními k 
dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy a k vratkám podílů na dodatečné 
daňové povinnosti hl. m. Prahy městským 
částem hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 22653 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 
4 (pozemky v k.ú. Braník) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 22994 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 
3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 23002 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 
5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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19. 22986 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23581 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 23462 k uzavření Smlouvy o výpůjčce 
nemovitostí v k. ú. Vršovice pro využití 
Zdravotnickou záchrannou službou 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 23159 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
117/1 v k.ú. Nové Město ve vlastnictví 
Arcibiskupství pražského za část 
pozemku parc.č. 2326 v k.ú. Nové Město 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 23044 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 404/18  v k.ú. Vinoř ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit: 
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 

  

24. 23122 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Řeporyje z vlastnictví 
Družstva Nad Mušlovkou do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 23155 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl 
a úprav komunikace v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví GEOSAN STAVEBNÍ a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 23373 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 3184/6,parc.č. 3736 , parc.č. 3815, 
parc.č. 3816, parc.č. 3919/1, parc.č. 
3919/3 v k.ú. Újezd nad lesy ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: 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 

  

27. 23190 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 84/5 v k. ú. Kyje do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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28. 22898 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatku k nájemní smlouvě a 
pachtovních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 23803 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

30. 23812 k návrhu na převedení finančních 
prostředků na zajištění externího 
hodnocení prostřednictvím dohody o 
provedení práce v grantovém řízení ZSP 
MHMP pro rok 2017 snížením běžných 
výdajů kapitoly 0504 za současného 
zvýšení běžných výdajů kapitoly 0924 v 
roce 2016 
 

radní Lacko  
 

 

31. 22651 k návrhu na schválení pronájmu 
ubytovací místnosti hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

32. 23669 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

33. 23693 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

34. 23403 k návrhu na poskytnutí motivační odměny 
zaměstnancům hlavního města Prahy 
zařazených do orgánu Městské policie 
hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství 
Praha 10 
 

radní Hadrava   

35. 23867 k návrhu opatření k zajištění bezpečnosti 
a veřejného pořádku v souvislosti s 
rozsvícením vánočního stromu na 
Staroměstském náměstí v roce 2016 
 

radní Hadrava   

36. 23442 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 
v roce 2016 
 

radní Wolf   

37. 23762 
 
  OR 

k návrhu na úpravu rozpočtu OZV 
MHMP kapitol 0962 - VNITŘNÍ 
SPRÁVA a 0662 - KULTURA v roce 
2016 
 

radní Wolf   

38. 23692 k návrhu na použití peněžních fondů, 
úpravu rozpočtu a úpravu limitu 
prostředků na platy příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP v roce 2016 a úpravu rozpočtu v 
kap. 0504 
 

radní Hodek   

39. 23604 
 
  

k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu odměn příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 
 

radní Hodek   
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40. 23715 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 
 

  

41. 23716 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 
 

  

42. 23732 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(gymnázia, základní umělecké školy) 
 

radní  
Ropková 
 

  

43. 23733 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 
 

  

44. 23743 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(střední odborné školy, vyšší odborné 
školy) 
 

radní  
Ropková 
 

  

45. 23744 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(střední odborné školy, vyšší odborné 
školy) 
 

radní  
Ropková 
 

  

46. 23745 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(speciální školy) 
 

radní  
Ropková 
 

  

47. 23863 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol, 
zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
 

radní  
Ropková 
 

  

48. 23501 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní  
Ropková 
 

  

49. 23821 k přijetí dotace do rozpočtu hl.m. Prahy 
za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR v roce 2016 
 

radní  
Ropková 
 

  

50. 23820 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Metropolitní odborná umělecká střední 
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Táborská 
350/32, 140 00  Praha 4 - Nusle, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
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51. 23741 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola a Střední 
škola slaboproudé elektrotechniky, se 
sídlem 190 00 Praha 9, Novovysočanská 
48/280, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

52. 23825 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická, Praha 10, 
Moskevská 29, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

53. 23833 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
MICHAEL - Střední škola a Vyšší 
odborná škola reklamní a umělecké 
tvorby, s.r.o., se sídlem Machkova 
1646/II, Praha 4, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

54. 23572 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Soukromá 
střední škola cestovního ruchu 
ARCUS,s.r.o., se sídlem Kardašovská 
691, 198 00 Praha 9, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

55. 23698 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 1. 
Slovanské gymnázium a jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, se 
sídlem Masná 700/13, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

56. 21766 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětský domov a 
Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, 
Smržovská 77 
 

radní  
Ropková 
 

  

57. 23827 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce 
uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001305/2016 ze dne 19. 02. 
2016 s Galerií hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23892 Informace ke koncepci zajištění udržitelného poskytování služeb provozu, podpory 
a rozvoje malého a velkého GINISu, jakož i souvisejících integračních služeb pro 
propojení JES, systému PROXIO a spisové služby 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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