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 P R O G R A M  
 28. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 8. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 11. 8. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18774 k návrhu zpracování záměru řešení 

deficitu kapacity základní školy na území 
MČ Praha - Zličín 
 
 
 

radní  
Ropková 

9.10 Mgr.Němcová 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha- Zličín 
 

3. 18386 k záměru odboru živnostenského a 
občanskosprávního MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Označování ulic" 
 
-  předáno 19.8.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 16458 k návrhu na zrušení jednacího řízení bez 
uveřejnění na veřejnou zakázku Úpravy 
dokumentace pro stavební povolení (DSP 
z r. 2009) pro stavbu č. 40759 
Multifunkční operační středisko 
Malovanka a uzavření dohody o 
vypořádání vzájemných práv a závazků 
mezi Hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností SATRA, spol. s r.o. na 
straně druhé, za zpracování změny DSP 
pro stavbu č. 40759 Multifunkční 
operační středisko Malovanka 
 
-  předáno 19.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Prajer 

5. 18628 k revokaci usnesení Rady HMP č.1058 ze 
dne 12.5.2015 k návrhu rozhodnutí Rady 
HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce "Stavba č. 40759 
Multifunkční operační středisko 
Malovanka" 
 
- předáno 29.7.15 
-  odloženo na OP 6.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
6. 16352 k návrhu na uzavření Smlouvy na 

zhotovení projektové dokumentace 
komunikace - stavba č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka - Balabenka, v úrovni studie, 
která bude sloužit jako technický podklad 
zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele dokumentace pro územní 
rozhodnutí této stavby 
 
-  předáno 19.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Prajer 

7. 16343
A 

k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Stavba č. 8560 
Komunikační propojení Prahy 12 s 
Pražským okruhem, zpřístupnění území v 
rámci stavebního objektu SO 202 
Přesypaný most, vč. podrobného 
inženýrsko-geologického průzkumu" 
 
-  předáno 20.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 18590 k návrhu na odprodej vybouraného 
dlažebního materiálu ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 
-  předáno 17.7.15 
-  přerušeno 21.7.15 
-  2x dodatek -  7.8.15 
-  přerušeno 11.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

9. 18195 k návrhu na schválení smluv o finančním 
vyrovnání prostředků získaných z 
provozování zóny placeného stání na 
území MČ Praha 1, 2, 3, 7, 13 a 16 v roce 
2014 
 
-  předáno 19.8.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
 

10. 18953 k podání žádosti o podporu z Národního 
programu Životní prostředí 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
 

11. 18838 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. pololetí 2015 
 
-  předáno 19.8.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

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

12. 17080 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem "Sanace zdiva 
Plzeňské restaurace - Obecní dům,  
Praha 1" 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní Hašek 10.00 Ing.Svoboda 
zástupce 
AK Bánský  
& Partneři 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 16987 k návrhu na odsouhlasení vypořádání 

práva stavby formou úplatného převodu 
vlastnictví pozemků parc. č. 2557/50, 
parc. č. 2557/28, parc. č. 2557/49  a parc. 
č. 2557/48, vše v kat. území Břevnov 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní Hašek 10.05 Ing.Svoboda 

14. 18238 k návrhu na uznání vlastnického práva 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní Hašek 10.10 Ing.Svoboda 

15. 18521 k návrhu na vyhlášení Grantového 
programu hlavního města Prahy pro 
oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 

16. 18513 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2016 
 
- -  předáno 19.8.15 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 

17. 18586 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 42472 TV 
Březiněves, etapa 0002 Propojovací 
komunikace 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

18. 18233 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Údržba zeleně na 
pozemcích na území Hlavního města 
Prahy ve správě OTV MHMP“ 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

19. 18203 k revokaci usnesení Rady HMP č. 38 ze 
dne 19. 1. 2010 k návrhu na úplatné 
nabytí částí pozemků parc. č. 1785/2 a 
parc. č. 1785/17 v k. ú. Hlubočepy do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 0050 "TV Slivenec, etapa 0007 - 
Komunikace U Náhonu" 
 
- předáno 16.7.15 
-  neschváleno 21.7.15 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 18639 k návrhu na stanovení doby pravidelného 

opakování výběrových řízení na funkci 
ředitelů/ředitelek příspěvkových 
organizací v působnosti odboru kultury, 
zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
MHMP 
 
-  předáno 5.8.15 
-  odloženo na OP 6.8.15 
-  výměna USN + DZ -  20.8.15 
 

radní Wolf 10.40 Mgr.Cipro 

21. 18614 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a 
přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2015 v programech 
III.2, IV.B.1 a IV.B.2 
 
 
 

radní 
Nováková 

10.45 Mgr.Fáberová 

22. 18649 k návrhu na zabezpečení nových úkolů v 
návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 
2016 v kap. 04 Školství, mládež a sport 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní  
Ropková 

10.50 Mgr.Němcová 

23. 18122 k záměru založení sítě Akademie umění a 
kultury pro seniory HMP 
 
-  předáno 19.8.15 
 

radní  
Ropková 

10.55 Mgr.Němcová 
Bc.Stárek, ředitel 
ZUŠ Hostivař 

24. 18558 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky  "Gym. 
Postupická - rek. střešní konstrukce 
tělocvičny - havárie" v objektu Gymnázia, 
Praha 4, Postupická 3150 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.00 Mgr.Němcová 

25. 18508 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1466 ze dne16. 6. 2015 a k návrhu na 
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s uchazečem umístěným na 
druhém místě na provedení veřejné 
zakázky "DM a ŠJ Studentská P6 - půdní 
vestavba a rekonstrukce sociálních 
zařízení" v objektu Domov mládeže a 
školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, 
Studentská 10 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.05 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
26. 17795 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku  „Správa a administrace prostředí 
datového centra“ 
 
-  předáno 20.8.15 
 

ředitelka  
MHMP 

11.10 Ing.Mánek 
zástupce AK 
Řanda Havel 
Legal, s.r.o. 
 

27. 18986 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
veřejných zakázek Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.Dederová 
Mgr.Chroustová, 
MBA 
 

28. 18698 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu "Modernizace 
komunikačního systému Magistrátu 
hlavního města Prahy" 
 
-  předáno 19.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Ing.Pekárková 

29.  Podání  11.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 18818 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci 

běžných výdajů v kapitole 902 a 924 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 18236 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 18269 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 18598 k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu ze SFDI pro 
Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2015 o tento 
transfer 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 18660 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

a běžných výdajů RFD - Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy v kapitole 
03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 18786 k návrhu na financování stavebních akcí 
Městskou částí Praha 2 a Městskou částí 
Praha 6 na majetku hl. m. Prahy, který je 
ve správě Technické správy komunikací 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 18829 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční účelové dotace poskytnuté MČ 
Praha - Březiněves z rozpočtu hl. m. 
Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 18952 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 17 k podané žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu 
"Zateplení objektu č.p. 1121 ul. Bendova, 
Praha 6 - Řepy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 18692 k návrhu na přijetí účelových 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění 
bydlení azylantů a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 18756 k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu 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 

  

11. 18776 k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí určeného pro příspěvkovou 
organizaci hlavního města Prahy - 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 18789 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a  k 
poskytnutí dotací MČ Praha 20, MČ 
Praha 22, MČ Praha - Kolovraty, MČ 
Praha - Lysolaje, MČ Praha - Satalice, 
MČ Praha - Slivenec  a MČ Praha - 
Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 18791 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a k poskytnutí  účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 18792 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 18809 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 neinvestiční účelových dotací 
městským částem Praha 13 a Praha 14 a k 
návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 18827 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 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 18880 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 18903 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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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 18871 k návrhu na snížení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 18424 k žádosti městské části Praha 14 o souhlas 
s nabytím pozemku v k.ú. Kyje z 
vlastnictví ČR - Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 
správy městské části Praha 14, 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 
 

radní Hašek   

21. 18130 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 8 
(vodohospodářský majetek v k.ú. 
Bohnice) 
 

radní Hašek   

22. 18197 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazné 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 – Vinoř 
 

radní Hašek   

23. 17363 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 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) 
 

radní Hašek   

24. 18473 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve spoluvlastnictví hlavního 
města Prahy v k.ú. Košíře 
 

radní Hašek   

25. 18448 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Bubeneč 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 17812 k návrhu směny části pozemku parc.č. 

212 o výměře 35 m2 v k. ú. Karlín ve 
vlastnictví Erste Group Immorent ČR 
s.r.o. za část pozemku parc.č. 780 o 
výměře 4 m2 v k. ú. Karlín ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

27. 17630 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
2504/3 o výměře 317 m2 v k. ú. Libeň ve 
vlastnictví Elektrodružstvo Praha za 
pozemek parc.č. 2455/27 o výměře 88 m2 
v k. ú. Libeň a pozemky parc.č. 607 o 
výměře 127 m2  a parc.č. 608/2 o výměře 
26 m2 v k. ú. Veleslavín, všechny ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

28. 18116 k návrhu na úplatný převod podílu id. 
33/84 pozemků parc. č. 2486/5 o výměře 
1 023 m2 , parc. č. 2486/14 o výměře 211 
m2 a parc. č. 2486/15 o výměře 74 m2 v 
k.ú. Břevnov 
 

radní Hašek   

29. 17796 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2557/101 o výměře 24 m2 k.ú. 
Břevnov 
 

radní Hašek   

30. 18249 k návrhu úplatného převodu částí 
pozemku parc. č. 465/2 k.ú. Veleslavín 
 

radní Hašek   

31. 18418 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3494/7 k.ú. Strašnice 
 

radní Hašek   

32. 16264 k návrhu úplatného převodu části 
pozemku parc. č. 2197/1 a pozemku parc. 
č. 2197/11, oba v k.ú. Střešovice 
 

radní Hašek   

33. 14459 k návrhu na úplatný převod 
spoluvlastnického podílu hl. m. Prahy v 
rozsahu id. 51/108 pozemků parc.č. 
527/68, parc.č. 527/69 a parc.č. 527/74 v 
k.ú. Střížkov 
 

radní Hašek   

34. 17563 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Předměřice nad Jizerou z vlastnictví 
České republiky, právo hospodaření s 
majetkem státu pro Pražské vodárny státní 
podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Hašek   

35. 18064 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Dubeč do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Hašek   

36. 17955 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
A/11/2593/04 
 

radní Hašek   
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37. 17862 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 - Slivenec (movitý majetek 
přístavby MŠ Slivenec) 
 

radní Hašek   

38. 18777 k žádosti MČ Praha - Lysolaje  o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Lysolaje z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy MČ Praha - Lysolaje, 
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 
 

radní Hašek   

39. 18887 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, v části týkající se 
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha - 
Kolovraty (pozemky pod  komunikacemi 
v k.ú. Kolovraty 
 

radní Hašek   

40. 18304 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Hašek   

41. 16841 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 14 (pozemky v k.ú. Hloubětín) 
 

radní Hašek   

42. 18107 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 11 
(pozemky v k.ú. Háje) 
 

radní Hašek   
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43. 18875 k návrhu na podnájem bytu hl. m. Prahy 

 
radní Lacko   

44. 18414 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

45. 18327 k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

46. 18653 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 
 

radní Lacko   

47. 18684 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

48. 16675 k návrhu na pronájem 14 bytů dle 
"Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ" 
 

radní Lacko   

49. 18485 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

50. 18583 k návrhu na zařazení azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle 
varianty č. II A usnesení vlády České 
republiky č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o 
zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 
2008 a v letech následujících, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Lacko   

51. 18652 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávky Hlavního města Prahy 
bytovému družstvu 
 

radní Lacko   

52. 18111 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Olivově dětské léčebně, o.p.s. z kap. 0544 
 

radní Lacko   

53. 18457 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Thomayerově 
nemocnici na nákup vybavení z kap. 0544 
a úprava rozpočtu v kap. 0544 
 

radní Lacko   

54. 18641 k návrhu na použití fondu investic 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha 
 

radní Lacko   

55. 18830 k návrhu na stanovení slev z nájemného z 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu 
jejich omezeného užívání pro závady 
nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Lacko   
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56. 18828 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí daru č. 
DAH/08/02/005241/2014 ze dne 6.10. 
2014 uzavřené mezi Hl. m. Praha jako 
dárcem a ČR, Hasičský záchranný sbor hl. 
m. Prahy (IČO 70886288) jako 
obdarovaným 
 

radní Hadrava   

57. 18654 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu - Analýza pocitu 
bezpečí 201 
 

radní Hadrava   

58. 18866 k uplatnění veřejného zájmu při 
kulturních a sportovních akcích konaných 
na komunikacích hl.m. Prahy v roce 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

59. 18277 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu neurčitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

60. 18573 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP s 
AKANT ART, v.o.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

61. 18835 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených 
do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

62. 17584 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
pozemků mezi hl. m. Prahou a Městskou 
částí Praha 12 
 

radní 
Plamínková 

  

63. 18285 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. pro 
přípojku napájení vysunutého DSLAMu v 
ulici Mezitraťová 
 

radní 
Plamínková 

  

64. 18796 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP a zvýšení celkových 
nákladů inv. akce v roce 2015 
 

radní Wolf   

65. 18746 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KULTURA v r. 2015 
 

radní Wolf   

66. 18587 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní  
Ropková 

  

67. 18833 k návrhu změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SML MHMP 
 

radní  
Ropková 
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68. 18708 k návrhu na udělení účelové dotace na 

podporu aktivit v oblasti plánování 
sociálních služeb, mapování 
bezbariérovosti a bezdomovectví na 
lokální úrovni městským částem hl. m. 
Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2015 
 

radní  
Ropková 

  

69. 18542 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru a úpravu rozpočtu 
v kap. 0546 v roce 2015 
 

radní  
Ropková 

  

70. 18725 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 05 v 
roce 2015 
 

radní  
Ropková 

  

71. 18685 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru společnosti Česká 
hlava PROMO s.r.o. na zajištění soutěže s 
názvem "Machři roku 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

72. 18801 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků - specialistů ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2015 
(období srpen - prosinec)" 
 

radní  
Ropková 

  

73. 18808 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

74. 18806 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní  
Ropková 

  

75. 18802 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Podpora 
zabezpečení škol a školských zařízení" 
 

radní  
Ropková 

  

76. 18537 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění projektu 
"Zajištění ubytování španělských lektorů, 
kteří působí na Gymnáziu Budějovická, 
Praha 4 - rok 2015" 
 

radní  
Ropková 
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77. 18848 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

z důvodu změn v síti škol a školských 
zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

78. 18683 k návrhům odpovědí na části dvou 
stížností (akceptovány požadavky 
stěžovatelek na zachování anonymity) na 
ředitelku Středního odborného učiliště 
služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 
 

radní  
Ropková 

  

79. 18682 k návrhu odpovědi paní Aleně Černé na 
stížnost  na  Střední odborné učiliště 
služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 
 

radní  
Ropková 

  

80. 18714 k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. 
Prahy pro rodinnou politiku 
 

radní  
Ropková 

  

81. 18432 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy a povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 
 

radní  
Ropková 

  

82. 18594 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníku na příspěvkové organizaci 
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 
 

radní  
Ropková 

  

83. 18429 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

84. 18599 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

85. 18753 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.7.2015 do 28.7.2015 
 

Ing. Ondráčková   
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Informace : 
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18799 Informace o prověření proveditelnosti akcí na komunikační síti v souvislosti 
se zprovozněním tunelového komplexu Blanka 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

18916 Informace pro Radu HMP o usnesení Policie ČR o odložení věci týkající se 
zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souvislosti s projektem Datového centra 
hl. m. Prahy a o stížnosti podané v předmětné věci hl. m. Prahou 
 

ředitelka MHMP 

18923 Informace pro Radu HMP o podaném trestním oznámení ve věci nezákonného 
postupu likvidátora Stavebního podniku oprav a služeb Praha, státního podniku "v 
likvidaci" 
 

ředitelka MHMP 

18908 Informace pro Radu HMP o usnesení policejního orgánu o odložení věci týkající se 
padělané lékařské zprávy 
 

ředitelka MHMP 

18936 Informace o veřejných sbírkách 2014 
 

ředitelka MHMP 

18962 Informace pro Radu MHMP o postoupení pohledávky z oprávněné společnosti 
Oracle Czech s.r.o. 
 

ředitelka MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

