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 P R O G R A M  
 18. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 5. 2015 

 
od 13.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 5. 5. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  13.00 – 13.10  
2. 17556 k návrhu na personální doplnění složení 

Komise hl. m. Prahy pro oblast regulace 
loterií a jiných podobných her na území 
hl. m. Prahy o zástupce Hospodářské 
komory hl. m. Prahy 
 
-  předáno 6.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

13.10  

3. 17533 k návrhu záměru novelizace obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. 
Prahy, o omezujících opatřeních k 
zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s 
provozováním pouliční umělecké veřejné 
produkce na veřejně přístupných místech 
 
-  předáno 6.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

13.15 JUDr.Novaková 

4. 17711 k jednání se společností eMoneyServices, 
s.r.o. v souvislosti s některými aspekty 
projektu Opencard 
 
- předáno 7.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

13.20  

5. 17557 k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů pro PID o příspěvky cizích 
subjektů na zajištění zvýšené dopravní 
obslužnosti v 1. čtvrtletí 2015 a na převod 
nevyčerpaných finančních prostředků pro 
PID z roku 2014 do roku 2015 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.25 Ing.Kaas 

6. 17503 k zapojení do celostátní kampaně Do 
práce na kole 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.30 Ing.Kaas 

7. 17492 k účasti v mezinárodním projektu HeMI-
3C 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 15154 k návrhu odboru strategických investic na 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. DIL/21/02/006295/2014, stavba č. 9567 
Radlická radiála JZM - Smíchov, 
podrobný inženýrsko-geologický 
průzkum 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.40 zástupce OSI 
MHMP 

9. 17300 k návrhu na uzavření smlouvy o 
provedení přeložky sdělovacích kabelů se 
společností TeliaSonera International 
Carrier Czech Republic a. s., Praha 3 - 
centrum NAGANO IV, K Červenému 
Dvoru 25a, PSČ 130 00 , IČ: 26207842 v 
rámci realizace stavby č. 42479 
"Obchvatová komunikace Písnice" 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.45 zástupce OSI 
MHMP 

10. 17301 k návrhu na uzavření smlouvy o 
provedení přeložky sdělovacích kabelů se 
společností SITEL spol. s r. o., Baarova 
957/15, 140 00 Praha 4, IČ: 44797320 v 
rámci realizace stavby č. 42479 
"Obchvatová komunikace Písnice" 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.50 zástupce OSI 
MHMP 

11. 13950 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"Stavba č. 40759 Multifunkční operační 
středisko Malovanka" 
 
-  předáno 14.1.15 
-  odloženo 20.1.15 
-  přerušeno 17.2.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

13.55 zástupce OSI 
MHMP 

12. 17741 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Posouzení a návrh 
opatření souvisejících se změnou 
vybraných tarifů PID na území hl. m. 
Prahy" 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

14.00  

13. 17430 ke změně smlouvy o spolupráci projektu 
Morgenstadt: City Insight 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

14.05 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 15010 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 

ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1903/07  
(Praha 8; výstavba polyfunkčních 
objektů) 
+ CD 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

14.10 Ing.arch.Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8 

15. 15006 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1837/07  
(Praha 21; výstavba rodinných domů) 
+ CD 
 
-  předáno 6.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

14.15 Ing.arch.Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Z.Růžička,starosta 
MČ Praha 21 

16. 17362 k návrhu  na nesouhlas s prominutím 
pohledávky a k návrhu na schválení 
splnění platební povinnosti ve splátkách 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Hašek 14.20 Ing.Svoboda 
 

17. 12366 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Petrovice ze spoluvlastnictví Heleny 
Surovcové - id. 1/2 a SJM Otakara 
Liberského a Evy Liberské - id. 1/2, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Hašek 14.25 Ing.Svoboda 
 

18. 14456 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 824/2 dle GP č. 921-59/2014 ze 
dne 22.4.2014 oddělené a nově označené 
jako pozemek parc.č. 824/3 o výměře 190 
m2 v k.ú. Čimice z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví fyzických osob 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Hašek 14.30 Ing.Svoboda 
 

19. 17283 k návrhu na udělení grantů v oblasti 
prevence kriminality v roce 2015 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Hadrava 14.35 PhDr.Klinecký 

20. 17808 k vypořádání doporučení vyplývajících z 
finančního a personálního auditu 
provedeného v příspěvkové organizaci hl. 
m. Prahy Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Praha 
 
 
 

radní Lacko 14.40 PhDr.Klinecký 

21. 17464 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnických zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2014 
 
- předáno 29.4.15 
- staženo 5.5.15 
- výměna P1 DZ 7.5.15 
 

radní Lacko 14.45 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 17303 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k 

bytu hl. m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Lacko 14.50 Ing.Svoboda 
 

23. 17481 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl. m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Lacko 14.55 Ing.Svoboda 
 

24. 17465 k návrhu na zřízení komise Rady hl. m. 
Prahy pro fond Rozvoje sociálního 
bydlení na území hl. m. Prahy 
 
- předáno 7.5.15 
 

radní Lacko 15.00  

25. 17447 k návrhu na úpravu položek § 3392 
kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2015 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 
2015 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Wolf 15.05 Mgr.Cipro 

26. 17265 k návrhu na vyhlášení grantů v oblasti 
Kongresového turismu pro rok 2015 - 
II.kolo 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Wolf 15.10 Mgr.Cipro 

27. 17507 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP v r. 2015 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní Wolf 15.15 Mgr.Cipro 
Mgr.Hrbek,Ph.D., 
ředitel Švandova  
divadla na 
Smíchově 
    

28. 17037 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky -
stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 
-  předáno 6.5.15 
- výměna P1 7.5.15 
 

radní 
Plamínková 

15.20 Ing.Albert,Ph.D. 
 

29. 17102 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní 
Plamínková 

15.25 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 16531 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky Sběr, 
svoz a využití komunálního bioodpadu 
pomocí velkoobjemových kontejnerů 
2016 - 2018 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní 
Plamínková 

15.30 Ing.Cibulková 
 

31. 17119 k záměru realizovat veřejnou zakázku 
Zajištění mobilního sběru, využívání a 
odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu na území hl. m. 
Prahy 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní 
Plamínková 

15.35 Ing.Cibulková 
 

32. 15559 k uzavření Dohody o předání a převzetí 
práv a závazků investora a Smlouvy o 
postoupení smlouvy k akci č. 42362 
Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a 
jezdectví 
 
-  předáno 6.5.15 
 

radní 
Ropková 

15.40 Ing.Albert,Ph.D. 
 

33. 17779 k objednávce na Antispam-zabezpečení 
příchozí a odchozí elektronické pošty 
HMP na přechodné období 
 
 
 

ředitelka  
MHMP 

15.45 Ing.Mánek 

34.  Podání  15.50  
35.  Operativní rozhodování Rady HMP    
36.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 14073 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 

zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17606 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 
za dlužníky Petrem Cidorákem, Petrem 
Niklem a Karlem Randlem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

3. 17109 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 
hl.m. Prahy za dlužníky Petrem Cvanem a 
Zuzanou Nešporovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

4. 17670 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 14 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 17564 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí a ze Státního 
fondu životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

6. 17698 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 17651 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
13 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 17714 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17646 k návrhu na vrácení neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů  určeného pro MČ Praha 14 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 17624 k návrhu na přijetí investičního transferu 

ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví na připravenost 
poskytovatele ZZS na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 17635 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 2015 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 4, Praha 5 
a Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 17640 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na program Veřejné 
informační služby knihoven a k návrhu na 
úpravy rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 17644 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 17700 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a jejich 
poskytnutí MČ Praha 20, MČ Praha - 
Benice, MČ Praha - Libuš, MČ Praha - 
Lysolaje, MČ Praha - Suchdol a MČ 
Praha - Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 17702 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 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 17706 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 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a k poskytnutí účelových 
investičních dotací MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

17. 17726 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

18. 17653 k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2015 a rozpočtovému výhledu hlavního 
města Prahy do roku 2020 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 15630 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1778/11 o výměře 5 m2 k.ú. 
Kobylisy 
 

radní Hašek   

20. 15634 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1740/1 o výměře 2 m2 k.ú. 
Kobylisy 
 

radní Hašek   

21. 17425 k návrhu na úplatné nabytí veřejné 
osvětlení v k.ú. Letňany z vlastnictví 
společnosti ELIDCAT Prague s.r.o., se 
sídlem Praha 2, Trojanova 342/18,  IČO: 
27122701, do vlastnictví hlavního města 
Prahy za smluvní cenu ve výši 500,- Kč a 
přijetí finančního daru 
 

radní Hašek   

22. 17085 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Háje z vlastnictví C21 
duo s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

23. 17206 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl 
a veřejného osvětlení v k.ú. Dubeč z 
vlastnictví soukromých osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

24. 17252 k návrhu na bezúplatné nabytí parkoviště, 
přilehlého chodníku a dopravního značení 
v k.ú. Háje z vlastnictví Steinerova 
Project Development, a.s. „v likvidaci“ do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 17312 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 954/46 k.ú. Hlubočepy a 
komunikace na pozemku parc.č. 954/46 
k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bouwfonds 
ČR bytová výstavba s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

26. 17406 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Libeň 
 

radní Hašek   

27. 16633 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez č.p./č.e. na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. 
Veleslavín 
 

radní Hašek   

28. 17555 k uzavření objednávky na základě 
rámcové smlouvy na provádění oprav 
lesních asfaltových cest v majetku 
hl.m.Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 17562 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - 
kultura v r. 2015 
 

radní Wolf    

30. 15685 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 42122  ZOO-
propojovací vodovod 
 

radní 
Nováková 

  

31. 16673 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 4 - Nusle, 
Lounských 4/129 
 

radní 
Ropková 

  

32. 17506 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
v řízení veřejné zakázky "Gymnázium U 
Libeňského zámku - rekonstrukce 
okenních výplní" 
 

radní 
Ropková 

  

33. 17586 ke jmenování hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení 
veřejné zakázky "Gymnázium U 
Libeňského zámku - rekonstrukce 
okenních výplní" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 17638 k návrhu rozpočtu pro příspěvkovou 
organizaci zřízenou městskou částí 
hlavního města Prahy na rok 2015 
 

radní 
Ropková 

  

35. 17636 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na 1. kolo rozvojového 
programu na podporu odborného 
vzdělávání v roce 2015 (č.j.: MSMT-
40617/2014-1) 
 

radní 
Ropková 
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36. 17329 k návrhům odpovědí na dvě stížnosti 

(akceptovány žádosti stěžovatelek o 
zachování anonymity) na ředitelku 
Středního odborného učiliště služeb, 
Praha 9, Novovysočanská 5 
 

radní 
Ropková 

  

37. 16901 k návrhu smluv o dodávce vody a 
odvádění odpadních vod včetně dodatků 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 17610 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy z kap. 09 - Vnitřní správa do 
kap. 04 - Školství, mládež a sport pro 
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy na 
realizaci akce "Rodinný den 2015" 
 

ředitelka  
MHMP 

  

39. 17611 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
8.4.2015 do 14.4.2015 
 

Ing.Ondráčková   

40. 17617 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
15.4.2015 do 21.4.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

17772 Informace o provozování vozítek Segway na území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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