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 P R O G R A M  
 26. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 8. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 19. 7. 2016 
          
                 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 22022 k návrhu záměru obecně závazné 

vyhlášky o používání pyrotechnických 
výrobků v hl. m. Praze 
 
- předáno 3.8.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 22654 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky s 
názvem "Dodání smaltovaných uličních 
tabulí - objednávka č. 1" vypsané na 
základě rámcové smlouvy č. 
INO/06/04/000070/2016 
 
- předáno 10.8.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 22348 k návrhu záměru obecně závazné 
vyhlášky o čestném občanství a cenách 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 11.8.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 22609 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Implementace modulu 
EKONOMIKA PLATŮ, rozšíření modulu 
Hodnocení a napojení na FLUXPAM 5“ 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.25 Ing.Fialka,MBA 

6. 22706 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Poskytování servisní podpory 
programového vybavení FLUXPAM5" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 22513 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "GIS aplikace technologie CDSw 
Mapa 2015 - zakoupení celoměstské 
licence modulů CYKLO, BEZBARI, 
TEPAOS, LUK, KANALIZ a 
EVKOFIN+Street View a poskytování 
služeb základní podpory a rozšířené 
podpory pro aplikaci Doprava, CityInfo, 
Sdeko, Nehody, Úklid chodníků, 
internetové aplikace Úklid chodníků, 
Zeleň, Zimní údržba, Cyklo, Bezbari, 
Tepaos, Luk, Kanaliz, Evkofin a Street 
View na období 48 měsíců" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.35 Ing.Fialka,MBA 

8. 22590 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Zajištění kontinuity provozu 
GIS platformy IS/ICT HMP" 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.40 Ing.Fialka,MBA 

9. 22844 ke schválení dílčí smlouvy na 
poskytování služeb rozvoje systému 
PROXIO 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.45 Ing.Fialka,MBA 

10. 22510 k bezúplatnému převodu zařízení 
výpočetní techniky na MČ Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.50 Ing.Fialka,MBA 

11. 22796 k zavedení dynamického nákupního 
systému „Dodávky HW zařízení, 
standardního SW a odborných služeb 
technického poradenství“ na zadávání 
jednotlivých dodávek a služeb 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.55 Ing.Fialka,MBA 

12. 22849 k projektu Wi-Fi pokrytí v rámci 
vybraných lokalit na území hlavního 
města Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.00 zástupce  
Operátor ICT,a.s. 

13. 22884 k rozhodnutí o schválení „obchodních 
podmínek pro vydávání a využívání 
čipových karet“ a uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb 
pilotního provozu, podpory a rozvoje 
systému „Zjednodušená přepážka“ 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.05 zástupce  
Operátor ICT,a.s. 

14. 22865 
 
  VH 

ke změně Stanov společnosti Operátor 
ICT, a.s. 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.10 zástupce  
Operátor ICT,a.s. 

15. 22721 k informování Rady hl. m. Prahy o 
činnostech akciových společností s 
majetkovou účastí hl. m. Prahy 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.15 JUDr.Mařík 

16. 21215 k zajištění správy vybraných tematických 
okruhů otevřených dat 
 
- předáno 10.8.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

10.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 22007 k návrhu na zajištění financování akce 

„Výstavba vratné rampy Vyskočilova - 
5.května“ 
 
- předáno 13.7.16 
- přerušeno 19.7.16 
- výměna USN, DZ – 27.7.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

18. 22864 k návrhu na úpravu požárního odvětrání 
Strahovského automobilového tunelu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

19. 22863 k návrhu na zajištění financování běžné 
údržby a oprav mostních objektů ve 
správě TSK hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

20. 22747 k návrhu na financování akcí Městskou 
částí Praha 8 na majetku hl. m. Prahy, 
který je ve správě Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy 
 
-předáno 10.8.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Ing.Kaas 

21. 19499 ke schválení změn v dodatku č. 5 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 na výkon 
činnosti koordinátora BOZP na staveništi 
podle zákona č. 309/2006 Sb. 
 
- předáno 10.8.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.45 Ing.Prajer 

22. 22723 k střednědobé koncepci fungování a 
rozvoje příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy s 
názvem "Teze ke stavebnímu rozvoji 
Zoologické zahrady hl. m. Prahy v letech 
2017 až 2022" 
 
- předáno 10.8.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek 
ředitel Zoologické 
zahrady HMP 

23. 22545 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v 
hl.m. Praze na rok 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.55 Mgr.Fáberová 

24. 22272 k návrhu na vydání změny Z-1772/07 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy 
 (Praha 6; na funkci sady, zahrady a 
vinice) 
 
- předáno 13.6.16 
- přerušeno 14.6.16 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 20270 k návrhu na vydání celoměstsky 

významných změn I+II ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2179/00 (k.ú. Kolovraty, změna 
časového horizontu, propojení pražského 
okruhu s Říčany, vyhlášení VPS) 
+ CD 
 
- předáno 10.8.16 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.05 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Klecanda, 
starosta MČ  
Praha-Kolovraty 
 
 

26. 22773 k pravidlům umísťování reklamních ploch 
na sloupech a stožárech na veřejných 
prostranstvích hl. m. Prahy 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.10 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

27. 22791 ke Koncepční studii ulice Vinohradské 
+ CD 
 
- předáno 11.8.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

28. 22887 k přípravě analýzy možného umístění 
pavilonu pro Slovanskou epopej na území 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 11.8.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

29. 22006 k návrhu na uzavření dodatku č.2 ke 
Smlouvě o výstavbě, provozování a 
reklamním využití městského mobiliáře 
ve znění dodatku č.1 
 
- předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Svoboda 

30. 22637 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Braník 
 
- předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30 Ing.Svoboda 

31. 22692 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 Ing.Svoboda 

32. 22519 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Vysočany 
 
- předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.40 Ing.Svoboda 

33. 22501 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Bubeneč 
 
- předáno 10.8.2016 

radní Grabein 
Procházka 

11.45 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
34. 22502 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Záběhlice 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.50 Ing.Svoboda 

35. 22435 k rozhodnutí o vyloučení všech uchazečů 
z účasti v zadávacím řízení a k 
následnému zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Oprava 
havarovaných kogeneračních jednotek v 
objektu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 
80, Praha 9" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.55 Ing.Svoboda 
zástupce 
TPD s.r.o. 

36. 22591 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Stavební 
úpravy bytového domu Kurzova 2199 a 
2200, 155 00 Praha 5" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.00 Ing.Svoboda 
zástupce 
TPD s.r.o. 

37. 22592 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Zateplení 
panelového bytového domu Praha 17 - 
Řepy, Makovského č.p.1146 -1148" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.05 Ing.Svoboda 
zástupce 
TPD s.r.o. 

38. 22453 k návrhu na zařazení azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle 
varianty č. II A usnesení vlády České 
republiky č. 954 ze dne 20. 11. 2015, o 
státním integračním programu pro osoby s 
udělenou mezinárodní ochranou v roce 
2016 a v letech následujících 
 
-předáno 3.8.16 
 

radní Lacko 12.10 Ing.Švrčinová 
 

39. 22020 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
právnickým osobám 
 
-předáno 3.8.2016 
 

radní Lacko 12.15 Ing.Švrčinová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
40. 21724 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2131/256-257, 2401/12-15 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů a 
spoluvlastníků společných částí domů č.p. 
1941-1946, a  souvisejících pozemků 
parc.č. 2131/414, 2131/416, 2131/420 a 
2401/82, vše k.ú.Stodůlky, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek domu Píškova 1941-
1946, Praha 5 
 
-předáno 3.8.2016 
 

radní Lacko 12.20 Ing.Svoboda 

41. 22681 k oznámení záměru MČ Praha 5 na prodej 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy MČ Praha 5, 
bytového domu č.pop. 269 s pozemkem v 
k.ú. Smíchov,  a k dalšímu postupu ve 
věci nakládání s těmito nemovitostmi 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Lacko 12.25 Ing.Svoboda 

42. 22286 k návrhu na dočerpání alokovaných 
finančních prostředků na granty hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2016 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Lacko 12.30 PhDr.Klinecký 

43. 22406 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 
2017 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Lacko 12.35 PhDr.Klinecký 

44. 22672 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové 
politiky hlavního města Prahy za rok 2015 
 
- předáno 10.8.16 
 

radní Lacko 12.40 PhDr.Klinecký 

45. 22528 k návrhu "Koncepce prevence kriminality 
hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021" 
 
 

radní Hadrava 12.45 PhDr.Klinecký 

46. 22379 k návrhu na vyhlášení Pravidel pro 
Městský program prevence kriminality na 
rok 2017 v hl. m. Praze 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní Hadrava 12.50 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
47. 22341 "Dodávka 370 balistických vest pro 

potřeby Městské policie hl. m.  Prahy, 100 
balistických vest a 65 ochranných 
balistických plátů pro potřeby 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. 
Prahy" 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní Hadrava 12.55 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
MUDr.Kolouch, 
ředitel ZZS Praha 
 

48. 22720 "Dodávka speciálních vozidel pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 
-předáno 10.8.2016 

radní Hadrava 13.00 Ing.Šuster 
ředitel městské 
policie hl.m.  
Prahy 
 

49. 22586 k záměru Městské policie hl. m. Prahy 
realizovat veřejnou zakázku "Dodávka 
vozidel zajišťující obnovu vozového 
parku pro Městskou policii hl. m. Prahy“ 
 
- předáno 11.8.16 

radní Hadrava 13.05 Ing.Šuster 
ředitel městské 
policie hl.m.  
Prahy 
 

50. 22851 "Dodávky služební a taktické obuvi pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy" 
 

radní Hadrava 13.10 Ing.Šuster 
ředitel městské 
policie hl.m.  
Prahy 
 

51. 22709 "Úklid objektů užívaných Městskou 
policií hl. m. Prahy" 
 
- předáno 11.8.16 

radní Hadrava 13.15 Ing.Šuster 
ředitel městské 
policie hl.m.  
Prahy 
 

52. 22382 ke schválení Dohody o předání a převzetí 
práv a závazků investora a návrh na 
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 
2016 v kapitole  02 - OTV MHMP stavba 
č. 3119 TV Čakovice, etapa 0038 K 
Sedlišti 
 
- předáno 27.7.16 
- výměna USN + dod. k DZ – 10.8.16 
 

radní 
Plamínková 

13.20 Ing.Vermach,Ph.D. 

53. 21606 ke schválení Dohody o postoupení a 
převzetí práv a závazků investora a návrh 
na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů 
roku 2016 v kapitole 02 - OTV MHMP a 
kapitoly 03 - RFD - SK na stavbu č. 0088 
TV Libuš, etapa 0026 Libušská - 
Kunratická spojka a etapa 0010 
Komunikace Libušská, vedenou na TSK 
pod názvem „Libušská, č. akce 999053“ 
 
- předáno 10.8.2016 
 

radní 
Plamínková 

13.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

54. 22451 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0113 TV 
Lipence, etapa 0011 Intenzifikace ČOV 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní 
Plamínková 

13.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
55. 22631 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

JŘBU ve smyslu § 23 odst. (6) ZVZ na 
„Aktualizace studie projektu rekonstrukce 
Náměstí Jana Palacha“ 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní 
Plamínková 

13.35 Ing.Vermach,Ph.D. 

56. 21962 ke zrušení veřejné zakázky stavba č. 
3103, TV Lochkov etapa 0003  
Kanalizace II 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní 
Plamínková 

13.40 Ing.Vermach,Ph.D. 

57. 22635 k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky " Dodatečné 
stavební práce na stavbě č. 0133 TV 
Ďáblice, etapa 0007-Červený mlýn" 
 
 

radní 
Plamínková 

13.45 Ing.Vermach,Ph.D. 

58. 22735 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 17, MČ Praha - Čakovice, MČ 
Praha - Dubeč, MČ Praha 4, MČ Praha 15 
a MČ Praha - Koloděje 
 
 

radní 
Plamínková 

13.50 Ing.Vermach,Ph.D. 

59. 22811 ke schválení Dohody o postoupení a 
převzetí práv a závazků investora a návrh 
na úpravu rozpočtu běžných výdajů roku 
2016 v kap. 01 OTV MHMP a kapitoly 
03 - RFD - SK na TSK na akci, která 
bude vedena pod názvem "SÚ Nebušická, 
č.akce 13355" 
 
 

radní 
Plamínková 

13.55 Ing.Vermach,Ph.D. 

60. 22785 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb č. 
POS/41/00/000039/2016 
 

radní 
Plamínková 

14.00  

61. 22531 k aktualizaci ceníku prací ke smlouvě 
INO/54/07/000256/2001 a k úpravě 
rozpočtu hl.m. Prahy kap. 02 Městská 
infrastruktura a kap. 10 Pokladní správa v 
roce 2016 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní 
Plamínková 

14.05 RNDr.Kyjovský 

62. 22567 k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů hl. 
m. Prahy kap. 02 Městská infrastruktura 
pro příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. 
Prahy a v kap. 10 Pokladní správa v roce 
2016 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní 
Plamínková 

14.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
63. 19686 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 

dobu neurčitou na nebytový prostor 
objektu "U Pichla" - Rudolfova štola, 
domek pro obsluhu 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní 
Plamínková 

14.15 RNDr.Kyjovský 

64. 22468 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy kap. 02 
Městská infrastruktura a kap. 10 Pokladní 
správa v roce 2016 
 
- předáno 11.8.16 
 

radní 
Plamínková 

14.20 RNDr.Kyjovský 

65. 22566 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků  z kapitoly 0662 v roce 2016 
 
- předáno 10.8.16 
 

radní Wolf 14.25 Mgr.Cipro 
prof. Burian, 
ředitel ND 
 

66. 22529 k výsledku výběrového řízení na funkci 
ředitele příspěvkové organizace Divadlo v 
Dlouhé 
 
- předáno 11.8.16 
 

radní Wolf 14.30 Mgr.Cipro 
Mgr.Šálková 

67. 22524 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2016 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Hodek 14.35 PhDr.Klinecký 

68. 22465 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 
v kap. 0901 a 0504 na rok 2016 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní Hodek 14.40 PhDr.Klinecký 

69. 22588 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkových organizací hl.m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2016 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Hodek 14.45 PhDr.Klinecký 

70. 22613 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2016 
 
- předáno 11.8.16 
 

radní Hodek 14.50 PhDr.Klinecký 

71. 22488 k návrhu na využití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů a Pohřební 
ústav hl. m. Prahy na III. čtvrtletí 2016 
 
-předáno 3.8.2016 
 

radní Hodek 14.55 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
72. 21404 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Gymnázium 
Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C" 
 
- předáno 27.7.16 
 

radní Ropková 15.00 Mgr.Němcová 

73. 22577 k vyloučení nabídky uchazeče KVS 
stavební, s.r.o. z řízení veřejné zakázky 
"VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - 
rekonstrukce střechy" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Ropková 15.05 Mgr.Němcová 

74. 22578 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 
"VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - 
rekonstrukce střechy", Vyšší odborná 
škola a střední průmyslová škola 
dopravní, Praha 1, Masná 18, s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Ropková 15.10 Mgr.Němcová 

75. 22557 k vyloučení nabídky uchazeče EMV s.r.o. 
a uchazeče KONSIT a.s. z řízení veřejné 
zakázky "OU Vyšehrad, P 2 - 
rekonstrukce pavilonu" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Ropková 15.15 Mgr.Němcová 

76. 22558 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "OU 
Vyšehrad, P 2 - rekonstrukce pavilonu" v 
objektu Odborného učiliště Vyšehrad, 
Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 
 
-předáno 10.8.2016 
 

radní Ropková 15.20 Mgr.Němcová 

77. 22432 k návrhu vyhlášení Celoměstských 
programů podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2017 
 
- předáno 10.8.16 
 

radní Ropková 15.25 Mgr.Němcová 

78. 22634 k úkolu zpracovat návrh Krajského 
akčního plánu vzdělávání v rámci 
projektu OP VVV "Krajský akční plán 
vzdělávání v hlavním městě Praze" 
 
- předáno 11.8.16 
 

radní Ropková 15.30 Mgr.Němcová 
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79. 21222 ke schválení dohody o ukončení smlouvy 

o dílo a smlouvy o poskytování služeb 
následné podpory 
 
- předáno 3.8.16 
 

ředitelka 
MHMP 

15.35 Ing.Fialka MBA 

80. 22625 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 
řízení veřejné zakázky "Dodávka 
tiskových tonerů pro MHMP a MPHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

15.40 Ing.Pekárková 

81. 22752 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
"Analýza postavení migrantů a migrantek 
na území hl. m. Prahy" 
 
-předáno 10.8.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

15.45  

82. 22794 k návrhu na zvýšení počtu 
systemizovaných míst v rámci Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

15.50  

83. 22756 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.7.2016 do 19.7.2016 
 
- předáno 11.8.16 
 

Ing.Ondráčková 15.55  

84.  Podání  16.00  
85.  Operativní rozhodování Rady HMP    
86.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  22705 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 
-předáno 3.8.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

2.  22783 k návrhu na změnu jednacího řádu 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

3.  22268 k návrhu na navýšení rozpočtu v kap. 
0464 a úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4.  22560 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kapitole 03 Doprava 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5.  22702 k návrhu na udělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6.  22701 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2016 
MČ Praha - Lipence na akci č. 80195 
Zřízení zastávek MHD a obratišť 
autobusu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7.  22683 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 
zajišťovanou autobusovou dopravou PID 
ve 2. čtvrtletí 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8.  22561 k návrhu na financování stavebních akcí 
Městskou částí Praha 2 na majetku hl. m. 
Prahy, který je ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9.  22083 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10.  21864 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k 
nájemní smlouvě ve znění dodatků č. 1 až 
4 se společností Zlatnická s.r.o. na 
pronájem části komunikace Zlatnická za 
účelem umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

11.  21500 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 597/2 v kat. území  Bohnice  za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
„Cyklotrasa A270 - Troja - Ďáblice" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12.  22648 k návrhu na přidělení přenosných 

parkovacích oprávnění a karet 
bezpečnostním složkám 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

13.  22484 k návrhu na změnu členů Komise Rady 
HMP pro cyklistickou dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14.  22707 k výjezdnímu zasedání k sestavení návrhu 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15.  22750 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v souvislosti s vratkou nevyčerpané 
účelové investiční dotace od MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16.  22659 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 8 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17.  21791 k návrhu na změnu účelu poskytnuté 
investiční dotace a ponechaných 
finančních prostředků na akci Výstavba 
MŠ Pitkovice (ORG 42186) v roce 2016 a 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 22 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18.  22816 k návrhu na změnu účelu poskytnutých 
investičních dotací městské části Praha – 
Ďáblice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19.  22587 k návrhu na ponechání a změnu účelu 
finančních prostředků poskytnutých v 
roce 2015 MČ Praha Kolovraty na akci č. 
10273 - EU - Zateplení budovy ZŠ a 
tělocvičny, spolufinancovanou z 
prostředků EU v rámci OPŽP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20.  22726 k návrhu na rozšíření účelu poskytnuté 
investiční účelové dotace městské části 
Praha – Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21.   22512 k návrhu na přijetí investičního 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 letech 2016 a 2017 
určeného pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 22 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  



14 
 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  22827 k návrhu na přijetí investičního 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 investiční dotace MČ 
Praha – Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23.  22696 k návrhu na přijetí investičních transferů z 
Ministerstva životního prostředí na 
projekty realizované v rámci programu 
Likvidace škod po živelních pohromách 
určených pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha – Dubeč 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24.  22688 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury v rámci Integrovaného systému 
ochrany movitého kulturního dědictví 
(ISO) a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25.  22551 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 

  

26.  22553 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu ze Státního 
fondu životního prostředí na Krajský plán 
odpadového hospodářství hl. m. Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27.   22554 k návrhu na přijetí investičního a 
neinvestičního transferu z Ministerstva 
životního prostředí na projekt Oprava 
soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v 
k.ú.Uhříněves po povodni z června 2013 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelové 
investiční a neinvestiční dotace MČ 
 Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28.  22640 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha 6 
 

Náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29.  22494 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 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 8 a Praha 
14 a k návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30.  22768 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 

  

31.  22496 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních dotací MČ 
Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32.  22724 k návrhu na vrácení neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ Praha 6 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

33.  22819 k návrhu na snížení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
nevyčerpaný neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na výkon sociální práce a 
úpravu limitu prostředků na platy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34.  22850 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

35.  22503 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu „ P6, kabel 110kV TR Západ - TR 
Ruzyně“, na pozemcích parc. č. 1300/1, 
2241/1, 1261 a 2212/1 v k.ú. Ruzyně, 
Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

36.  21830 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Rozšíření sítě UPC v oblasti 
Radlická 2.etapa“, na  pozemcích parc. č. 
331/5, 522/1, 1318/6, 4915/14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 24 25, 4917, 4918, 4918/1 v 
k.ú. Radlice a Smíchov, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

37.  22266 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem stavby „Nový kNN 
Strakonická (č. stavby S-140143), na 
pozemcích parc.č. 1753/3, 1604, 1753/5, 
1753/1, 574/8, 566/1, 566/7, 1753/13, 
1753/17, 1753/2 a 1753/18 v k.ú. 
Hlubočepy, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

38.  22369 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby „Výstavba 
zemního vedení sítě elektronických 
komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.“ na 
pozemcích parc. č. 2278/1, 2275, 334 v 
k.ú. Holešovice, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

39.  22532 k žádosti městské části Praha - Zličín o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k. ú. Zličín z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha - 
Zličín, předložené podle § 13 odst. 4. 
obecně závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40.  22521 k žádosti městské části Praha - Královice 

o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemku v k. ú. Královice z vlastnictví 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha - Královice, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41.  22476 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

42.  22480 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společností České dráhy, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

43.  22589 k návrhu směny id. 1/2 pozemku parc.č. 
2342 v k.ú. Hostivař za část pozemku 
parc.č. 265 v k.ú. Kunratice (639 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

44.  22004 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 1125/13, k.ú. Prosek (46 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

45.  22495 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 
omezujícími podmínkami po dobu 20let 
parc.č.3112/1 v k.ů. Smíchov 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 
(4214 m2 - zahrada) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

46.  22101 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních 
úprav komunikace v ul. Hvězdova a 
světelného signalizačního zařízení „SO 07 
SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova" z 
vlastnictví EKZ Tschechien 4 
Immobiliengesellschaft s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

47.  21999 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 580/39 v k. ú. Kamýk (17 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

48.  20762 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 2336/293 v kat. území 
Chodov  (70 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

49.  22433 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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50.  22042 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 

bytu hlavního města Prahy 
 

radní Lacko   

51.  22617 k návrhu na schválení pronájmu ubytovny 
hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

52.  22582 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

53.  22627 k pověření příspěvkové organizace 
Centrum sociálních služeb Praha k 
přípravě, podání, realizaci a vyúčtování 
krajského projektu MŠMT ČR na rok 
2017 
 

radní Lacko   

54.  22351 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

55.  22678 k návrhu na využití finančních darů a 
dědictví poskytnutých veřejností Útulkům 
pro opuštěná zvířata provozovaných 
Městskou policií hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

56.  22539 k návrhu na uzavření smluv o poskytování 
služeb v rámci realizace dílčích projektů s 
názvy "Hl. m. Praha - Praha BEZPEČNĚ 
online 2016: Prevence online kriminality 
páchané na seniorech" a "Hl. m. Praha - 
Stáří v bezpečí" 
 

radní Hadrava   

57.  22552 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

58.  20686 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebností se 
společností Kejřův Park III. s.r.o., IČO: 
28436733 
 

radní 
Plamínková 

  

59.  22608 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 42700 
Revitalizace Malostranského náměstí 
 

radní 
Plamínková 

  

60.  22782 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0042474 
"Sanace a revitalizace skládky Velká 
Chuchle" 
 

radní 
Plamínková 

  

61.  22790 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 8268 
Rokytka - rozvoj území, etapa 0006 Park 
Zahrádky 
 

radní 
Plamínková 
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62.  22457 k veřejné zakázce malého rozsahu 
Realizace projektu „Plán péče o přírodní 
rezervaci Divoká Šárka“ 
 

radní 
Plamínková 

  

63.  22564 ke jmenování komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek pro stavbu č. 0013 
BABA II, rekonstrukce IS, etapa 0001-
Východní část 
 

radní 
Plamínková 

  

64.  22583 k revokaci usnesení Rady HMP č. 29 ze 
dne 13.1.2015 k návrhu na změny složení 
Komise Rady hl.m. Prahy pro projekt 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově 
 

radní 
Plamínková 

  

65.  22737 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2016 MČ Praha - Nedvězí na 
dofinancování projektu realizovaného v 
rámci programu MŽP č. 115270 - 
Likvidace škod po živelních pohromách 
 

radní 
Plamínková 

  

66.  22665 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2016 MČ Praha - 
Dubeč na dofinancování projektu 
realizovaného v rámci programu MŽP č. 
115270 - Likvidace škod po živelních 
pohromách 
 

radní 
Plamínková 

  

67.  19127 k návrhu na úplatné nabytí podílu id. 
6/176 pozemku parc. č. 1647/1 a podílu 
id. 6/176 pozemku parc. č. 1647/11 v k. ú. 
Ďáblice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
(1119 m2, 316 m2 komunikace ) 
 

radní 
Plamínková 

  

68.  22375 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
pro stavbu č. 41176 Rekonstrukce 
Šlechtovy restaurace 
 

radní Wolf   

69.  22385 ke jmenování komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek pro stavbu č. 41176 - 
rekonstrukce Šlechtovy restaurace 
 

radní Wolf   

70.  22673 k návrhu členů správní a dozorčí rady 
Činoherního klubu, o.p.s. za hlavní město 
Prahu 
 

radní Wolf   

71.  22492 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KULTURA v r. 2016 
 

radní Wolf   

72.  22725 k návrhu odpovědi panu Marcelu 
Hustakovi na stížnost na Obchodní 
akademii, Praha 1, Dušní 7 
 

radní Ropková   
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73.  22652 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 
Dívčí katolická střední škola, se sídlem 
Platnéřská 191/4, 110 00  Praha 1, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Ropková   

74.  22674 k návrhu na vydání souhlasného 
stanoviska k zapojení příspěvkové 
organizace Smíchovská střední 
průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25, 
do pilotního ověřování nově vznikajícího 
RVP s předpokládaným názvem 
Kybernetická bezpečnost 
 

radní Ropková   

75.  22616 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Ropková   

76.  22727 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Ropková   

77.  22703 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Ropková   

78.  22523 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT poskytnutého na rozvojový 
program "Financování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním na období 
leden -srpen 2016" - modul A a k úpravě 
rozpočtu běžných výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 0416 a 
poskytnutí dotace soukromé škole ležící 
na území hlavního města Prahy 
 

radní Ropková   

79.  22540 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek u příspěvkových organizací v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní Ropková   

80.  22704 k návrhu odpovědi paní Janě Plasové na 
stížnost na Základní školu a Mateřskou 
školu, Praha 8, Za Invalidovnou 3 
 

radní Ropková   

81.  22697 k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní Ropková   
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82.  22714 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 
roku 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

83.  22690 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

84.  22904 k návrhu na zapojení hl. m. Prahy do 
projektu Security Implementation by 
Mentoring Public Administrations for 
Trustworthy Interactions and Cyber-safe 
Operativity. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

85.  22565 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.6.2016 do 28.6.2016 
 

Ing.Ondráčková   

86.  22579 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.6.2016 do 5.7.2016 
 

Ing.Ondráčková   

87.  22753 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.7.2016 do 12.7.2016 
 

Ing.Ondráčková   

88.  22754 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP od 20.7.2016 
do 26.7.2016 
 

Ing.Ondráčková   

89.  22798 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.7.2016 do 2.8.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

22820 Informace ke stavbě č. 0000 Výstavba výjezdového stanoviště Argentinská 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 
 

radní Lacko 
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