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 P R O G R A M  
 43. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 12. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 42. jednání Rady HMP ze dne 1. 12. 2015 
                           - zápis z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 2. 12. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19068 k uzavření dohody o vzájemné spolupráci, 

koordinaci a investorství při realizaci 
akce: D 11 - MÚK Beranka a 
navazujících investicích 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Ing.Prajer 
Ing.Petera, 
hejtman 
Středočeského 
kraje 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

3. 19940 k integraci veřejné dopravy do jednoho 
společného IDS Prahy a Středočeského 
kraje 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
Ing.Petera, 
hejtman 
Středočeského 
kraje 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

4. 20018 k notifikaci záměru hl. m. Prahy uzavřít 
smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících osobní drážní přepravou na 
lince S41 (spojující Roztoky u Prahy s 
Libní) 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

5. 19953 k zavedení 24 hodinového režimu v rámci 
činností operátorů dopravy TSK hl. m. 
Prahy na hlavní dopravní řídící ústředně 
HDŘÚ 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 
 

6. 19552 k vyhodnocení kampaně Do práce na kole 
2015 
 
-předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 19734 k revokaci usnesení Rady HMP č.2263 ze 

dne 22.9.2015 k záměru odboru OSI 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce - stavba č. 0079 "MO 
Špejchar-Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - 
Protihluková opatření v ulici V 
Holešovičkách a okolí". 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 19213 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
dodatečné stavební práce pro stavbu č. 
9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, 
podrobný inženýrsko-geologický 
průzkum 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

 9.40 Ing.Prajer 
Ing.Bláha, 
VIS, a.s. 

9. 19806 k prodloužení realizace projektu, který je 
realizován v rámci Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost. 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 PhDr.Hauser 

10. 20090 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 PhDr.Hauser 

11. 19657 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.55 Ing.Thuriová 
Ing.Melkesová 
Ing.Prajer 
Ing.Vermach,Ph.D. 
Ing.Svoboda 
 

12. 20115 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městské části Praha 19 na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 2.12.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.00  

13. 19997 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 16. 12. 2015 
 
 
 

radní Lacko 10.05 JUDr. Novotný 
předs. předst. 
Pražská 
 teplárenská 
Holding, a.s. 

14. 19919 k návrhu na zajištění a financování 
lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2016 
 
 
 

radní Lacko 10.10 Mgr.Vacek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 20127 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 

smlouvě o spolupráci při poskytování 
zdravotnické záchranné služby 
 
 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 

16. 18961 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 10.20 Ing.Svoboda 

17. 19882 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
lůžkového výtahu v objektu domu 
PORTUS, Život 90“ 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.25 Ing.Svoboda 
zástupce TPD  
s.r.o. 

18. 20075 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Kanalizační 
přípojka Novomlýnská věž“ 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.30 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 

19. 18518 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy, 
uzavřené dne 01.11.1996 se společností 
Březina a Herbst s.r.o., IČO: 15273130 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.35 Ing.Svoboda 

20. 20050 k žádosti městské části Praha 12 o souhlas 
s úplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Modřany z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 12, 
předložené podle § 13 odst. 4 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 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.40 Ing.Svoboda 

21. 19846 k návrhu na schválení soudního smíru 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.45 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 19791 k dodávce poukázek pro volnočasové 

aktivity zaměstnanců Městské policie 
hl.m. Prahy 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Hadrava 10.50 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

23. 19885 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
01 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 15 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

24. 16340 k revokaci usnesení Rady HMP č.124 ze 
dne 28.1.2014 k záměru odboru 
městského investora MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce pro 
stavbu č.0113 "TV Lipence, etapa 0015 K 
Průhonu" 
 
- předáno 25.11.15 
- neschváleno 1.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

25. 17228 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 
Poustka, 4.část 
 
- předáno 25.11.15 
- neschváleno 1.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

26. 17733 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3111 TV 
Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 4.část 
 
- předáno 25.11.15 
- neschváleno 1.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

27. 19780 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0002 Budovec - 2. část 
 
- předáno 25.11.15 
- neschváleno 1.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

28. 19929 k návrhu na vyhlášení dotačního 
programu / výzvy hl. m. Prahy a 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy "Naplňování Koncepce 
podpory mládeže na krajské úrovni" a 
podání žádosti hl. m. Prahy na MŠMT 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 19870 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 

0662 OZV MHMP v roce 2015 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury a v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2015 
 
- předáno 2.12.15 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Cipro 

30. 20096 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
sportu a volného času Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Dederová 
Mgr.Fáberová 

31. 20071 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 05. 01. 2016 - 11. 04. 2016 
 
- předáno 25.11.15 
- přerušeno 1.12.15 
- výměna P1 USN 3.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing.et Ing. Berková 

32. 20063 k návrhu programu jednání 12. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17.12.2015 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.40  

33.  Podání  11.45  
34.  Operativní rozhodování Rady HMP    
35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20080 k revokaci usnesení Rady HMP č.2875 ze 

dne 21.10.2014 ke jmenování komise pro 
otevírání obálek v otevřeném řízení 
veřejné zakázky na akci č. 42 362 
Rekonstrukce budov Střední školy 
dostihového sportu a jezdectví 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20013 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2015 za současného 
zvýšení neinvestičního příspěvku SOŠ 
stavební a zahradnické, Praha 9, 
Učňovská 1 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 19936 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v kap. 0416 na 
rok 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20004 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20036 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20007 k vydání nesouhlasného stanoviska k 
zápisu do rejstříku škol a školských 
zařízení právnické osoby Přírodovědné 
gymnázium Praha s.r.o., se sídlem Praha 
8, Štíbrova 1215/14 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19900 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
zahradnická škola a Střední odborné 
učiliště s.r.o., se sídlem Veleslavínská 
282, 162 00  Praha 6, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 19841 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 
320, v rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 19932 k návrhu odpovědi panu Martinu Čubovi 
na část stížnosti na Gymnázium pro 
zrakově postižené a Střední odbornou 
školu pro zrakově postižené, Praha 5, 
Radlická 115 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 19948 k návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy vůči ředitelce Speciálně 
pedagogického centra Vertikála při 
Základní škole speciální a Praktické 
škole, Praha 6, Rooseveltova 8 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 19589 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 
pracovních zásluh při dovršení životního 
jubilea v roce 2016 ředitelkám a ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 19203 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků na vyplacení odměn externím 
pracovníkům v rámci Operačního 
programu Praha - Adaptibilita 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  



 7 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 19473 k návrhu na přechod práv a povinností z 

pracovněprávních  vztahů 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 19861 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

15. 19924 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru z kap. 0546 v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

16. 19122 
 
   

k návrhu změny zřizovací listiny  
příspěvkové organizace  hl. m. Prahy 
Dětské centrum Paprsek 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

17. 19663 
 
  

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
pro žáky se specifickými poruchami 
učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

18. 19421 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
umělecká a řemeslná 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

19. 20104 k návrhu na využití prostředků fondu 
investic a úpravu odpisového plánu 
příspěvkové organizace ROPID na rok 
2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

20. 19793 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
městské části Praha - Čakovice na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 20103 k návrhu na změnu účelu investiční 
účelové dotace poskytnuté MČ Praha - 
Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 20074 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí z Operačního 
programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 20091 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 



 8 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 20058 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Suchdol k podání žádosti o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 20023 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky přijaté od 
MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a k 
vratce přeplatku MČ Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 20024 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratkám finančních prostředků 
Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27. 19983 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí určených 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 20008 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů 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 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 20029 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 2015 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 20031 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 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 20034 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Podpora 
organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou na 
vybraných školách v podzimním 
zkušebním období" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32. 20052 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 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

33. 20077 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
životního prostředí poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu v 
rámci Operačního programu Životní 
prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a k poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

34. 20085 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 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

35. 20086 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

36. 20099 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 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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37. 20117 k návrhu na přijetí investičního transferu 

ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na 
program reprodukce majetku určeného 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 a poskytnutí investiční 
účelové dotace MČ Praha 19 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

38. 20101 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 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

39. 20109 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

40. 20120 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 2015 a k 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

41. 20122 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 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

42. 20136 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v rámci 
Programu péče o krajinu v roce 2015 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 



 11 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
43. 20144 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 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

44. 20146 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 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

45. 20148 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

46. 20032 k návrhu na prominutí pohledávky za 
dlužníky Evou Balounovou, Vlastislavem 
Lachoutem a Petrem Vlčkem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

47. 19467 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, v části týkající se svěření správy 
věci z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 8 (podíl pozemku v 
k.ú. Střížkov) 
 

radní Hadrava   

48. 19639 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 
městským částem Praha 6 a Praha 10 
(pozemky v k.ú. Břevnov a Vršovice) 
 

radní Hadrava   
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49. 19635 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 21 (pozemky v k.ú. Újezd nad 
Lesy) 
 

radní Hadrava   

50. 15500 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 - Suchdol (pozemky v k.ú. 
Suchdol) 
 

radní Hadrava   

51. 15597 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 
 

radní Hadrava   

52. 19131 k návrhu směny pozemků v k. ú. Krč, 
Kunratice a Michle mezi ČR s právem 
hospodaření s majetkem státu pro 
Thomayerovu nemocnici a hl.m. Prahou 
 

radní Hadrava   

53. 18003 k návrhu na úplatný převod částí pozemků 
parc. č. 1522, parc. č. 1497/1, parc. č. 
1498 a parc. č. 1499 o celkové  výměře 
282 m2 k.ú. Troja 
 

radní Hadrava   

54. 18106 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 903 o výměře 21 m2, v kat. území 
Háje, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti FPD-GSM 
SERVICES, s.r.o. 
 

radní Hadrava   

55. 18204 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2227/6, k.ú. Ruzyně 
 

radní Hadrava   

56. 15425 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1085/2 a části pozemku parc.č. 
1086/29 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví 
Bytového družstva Kociánka, IČ: 
25615548 
 

radní Hadrava   

57. 18989 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v 
k.ú. Krč a pozemků v k.ú. Nusle 
 

radní Hadrava   
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58. 19211 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k.ú. Hostivař a k.ú. Čimice z vlastnictví 
České republiky, právo hospodaření s 
majetkem státu pro Pražská kanalizace a 
vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

59. 16913 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného 
signalizačního zařízení „SSZ 5.667 
Radlická - areál RP“ v k.ú. Jinonice z 
vlastnictví Avenir Business Park, s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

60. 19888 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Strašnice 
 

radní Hadrava   

61. 19475 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Hadrava   

62. 19619 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
budovy č.p. 3281 která je součástí 
pozemku parc.č. 4501/159 a pozemku 
parc.č. 4501/159 v k.ú. Strašnice 
 

radní Hadrava   

63. 14910 
 
  

k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium Na 
Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23  
a 
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 městské 
části Praha 3 (pozemek parc.č. 2199/4 v 
k.ú. Žižkov) 
 

radní Hadrava   

64. 16524 
 
  

k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11  
a  
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 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 

radní Hadrava   

65. 19623 
 
  

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 3610/4 a 3622/78 v k. ú. Břevnov do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   
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66. 19926 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, použití fondu investic 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP a na úpravu 
odpisového plánu dlouhodobého a 
nehmotného majetku Zdravotnické 
záchranné služby hl.m. Prahy v roce 2015 
 

radní Lacko    

67. 20073 k návrhu na převedení finančních 
prostředků na zajištění externího 
hodnocení prostřednictvím dohody o 
provedení práce v grantovém řízení ZSP 
MHMP pro rok 2016 snížením běžných 
výdajů kapitoly 0504 za současného 
zvýšení běžných výdajů kapitoly 0924 v 
roce 2015 
 

radní Lacko    

68. 19571 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
seniorům a bytu v Domě s chráněnými 
byty Libuš 
 

radní Lacko    

69. 18109 k návrhu na vyslovení 
souhlasu/nesouhlasu s pronájmem jiného 
bytu dle "Pravidel pronájmu a 
prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ" 
 

radní Lacko    

70. 19913 k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko    

71. 20014 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko    

72. 19348 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko    

73. 19490 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Lacko    

74. 19937 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2015 a na převod 
profinancovaných investičních nákladů od 
počátku výstavby mezi stavbami 
převedenými z OTV MHMP na OSI 
MHMP v kap. 01 
 

radní 
Plamínková 
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75. 19979 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 
 

radní Wolf   

76. 19959 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0662 
- OZV MHMP 
 

radní Wolf   

77. 20002 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
514 ze dne 17. 3. 2015 a usnesení Rady 
HMP č. 152 ze dne 14.2.2012/usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 14/14 ze dne 
23.2.2012 k návrhu na udělení grantů hl. 
m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2012 
 

radní Wolf   

78. 20009 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.11.2015 do 24.11.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20141 Informace o zajištění notifikace Pražských stavebních předpisů primátorka 
hl.m. Prahy 

20170 Informace o průběhu opatření při rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském 
náměstí dne 28. listopadu 2015 
 

radní Hadrava 

20142 Informace pro Radu HMP o podaném trestním oznámení ve věci padělání listiny - 
bankovní záruky 

ředitelka 
MHMP 
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