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 P R O G R A M  
 23. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 6. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 9. 6. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18239 k revokaci usnesení Rady HMP č.111 ze 

dne 27.1.2015 k návrhu zástupců HMP do 
odborných poradních orgánů Rady 
Asociace krajů ČR a orgánů Svazu měst a 
obcí ČR 
 
-  předáno 10.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zast. 
náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 
 

9.10  

3. 18133 k návrhu na udělení ceny hlavního města 
Prahy Ladislavu Smočkovi 
 
-  předáno 10.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zast. 
náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 18278 Kolektivní vyjednávání v DPP 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.20 Ing. Ďuriš, předs. 
předst.  DP HMP 
 

5. 17987
B 
 
 VH 

Kolektivní vyjednávání v DPP 
 
-  předáno 26.5.15 
-  přerušeno 26.5.15 
-  verze A předána 4.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
-  verze B 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing. Ďuriš, předs. 
předst.  DP HMP 
 

6. 18178 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Posouzení vybraných 
aspektů předběžného odhadu kompenzace 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost“ 
 
-  předáno 10.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30  

7. 18043 ke schválení projektů v rámci 11. 
kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 
1.1 Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy a  15. 
kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 
2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast 
podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 
podniků 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.35 PhDr.Hauser   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 18260 k návrhu na uzavření dodatku č. 19 ke 

Smlouvě o zajištění správy majetku mezi 
Hl.m.Prahou a Technickou správou 
komunikací hl.m.Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.40 Ing.Svoboda 

9. 18265 k výjezdnímu zasedání k sestavení návrhu 
rozpočtu vlastního HMP na rok 2016 
 
-  předáno 10.6.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.45  

10. 17247 k šetření Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže podle § 19a zákona č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v 
souvislosti s pražskými stavebními 
předpisy a smlouvou hl. m. Prahy se spol. 
JCDecaux o výstavbě, provozování a 
reklamním využití městského mobiliáře 
dne 14. listopadu 1999; 
 
-  předáno 9.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.50  

11. 18068 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v kap. 01 
 
-  předáno 10.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.55 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

12. 18179 projednání požadavků na obsah Územně 
analytických podkladů hl. m. Prahy 
 
-  předáno 10.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.00 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Čtyroký, 
IPR HMP 
Ing.arch. 
Blažíčková 
 

13. 18017 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 3 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.05 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 
 

14. 18018 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 4 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Štěpánek, 
CSc. starosta 
 MČ Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha- Kunratice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 18019 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 5 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
 

16. 18020 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha- Přední 
Kopanina 
Ing.Hejl, starosta 
MČ Praha-  
Suchdol 
Ing.Komárek, 
starosta MČ 
Praha- Nebušice 
 

17. 18021 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 7 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
Mgr.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha- Troja 
 

18. 18022 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 8 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ 
Praha 8 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha- Dolní 
Chabry 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
19. 18023 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 10 
+CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
JUDr.Kleslová, 
starostka MČ 
Praha 10 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha- Dolní 
Chabry 
Mgr.Štěpánek, 
CSc. starosta 
 MČ Praha 4 
 

20. 18024 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 11 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Štyler, 
starosta MČ 
Praha 11 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha- Újezd 
Ing.Dostál, 
starosta MČ 
Praha- Šeberov 
 

21. 18025 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 12 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha- Libuš 
 

22. 18026 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 13 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Vodrážka, 
starosta MČ 
Praha 13 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha- Řeporyje 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 18027 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 16 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
M.Popek, 
starosta MČ 
Praha- Lipence 
S.Presl,  
starosta MČ 
Praha- Velká 
Chuchle 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha- Zbraslav 
 

24. 18028 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 17 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Synková, 
starostka MČ 
Praha 17 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha- Zličín 
 

25. 18029 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kabický, 
starosta MČ 
Praha 18 
Ing.Lochman,PhD 
starosta MČ 
Praha- Čakovice 
 

26. 18030 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 
Mgr.Voborská 
starostka MČ 
Praha- Satalice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 18031 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

28. 18032 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 
+CD 
 
-  předáno 3.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Horníček, 
starosta MČ 
Praha- Klánovice 
Z.Passer, starosta 
MČ Praha- 
Koloděje 
 

29. 17998 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražské služby, a.s. 
konané dne 17. 6. 2015 
 
-  předáno 11.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

11.05 Mgr.Štěpánek,CSc 
  předs. dozorčí 
rady PS, a.s.. 

30. 18110 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 22. 6. 2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

11.10 Mgr.Urban 
předs. předst. 
Pražská energetika 

  Holding, a.s. 
 

31. 17566 k dalšímu postupu ve věci nabytí 
nemovitostí v k.ú. Vršovice od 
společnosti BOHEMIANS REAL a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
(fotbalový stadion "Ďolíček") 
 
 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Wolf 

11.15 Ing.Svoboda 

32. 17761 k návrhu na stanovení valorizace 
nájemného v nájemních smlouvách k 
bytům v majetku hl.m. Prahy nesvěřeném 
Statutem hl.m. Prahy městským částem 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Lacko 11.20 Ing.Svoboda 

33. 17749 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl. m. Prahy 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Lacko 11.25 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
34. 17950 k návrhu prodeje bytových domů, 

zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
-  předáno 11.6.15 
 

radní Lacko 11.30 Ing.Svoboda 

35. 17682 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 5 a Praha 13 
 
-  předáno 3.6.15 
-  staženo 9.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.35 Ing.Cibulková 

36. 17679 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 6 a Praha 17 
 
-  předáno 3.6.15 
-  staženo 9.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.40 Ing.Cibulková 

37. 17678 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 9 a Praha 18 
 
-  předáno 3.6.15 
-  staženo 9.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Cibulková 

38. 17792 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace 
z poplatku za uložení odpadu na skládku 
Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice 
a Praha - Březiněves 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Ing.Cibulková 

39. 18226 k návrhům hl. m. Prahy na usnesení řádné 
valné hromady a k žádosti o zařazení 
bodu na pořad jednání řádné valné 
hromady společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.55  

40. 17967 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. konané dne 19. 6. 2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.00 Ing.Lanč, předs. 
předst. Úpravna 
vody Želivka,a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
41. 18102 

 
  VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 
závěrky, rozdělení zisku a určení auditora 
pro ověření účetní závěrky obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.05 Ing.Žejdlík, 
předs. předst. 
PVS, a.s. 
 
 

42. 17832 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3145 TV 
Vinoř, etapa 0011 Sběrná, 3. část 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.10 Ing.Albert,Ph.D. 
 

43. 17740 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 v kapitole 01 a 02 - 
OTV MHMP a kapitoly 03 - RFD - TSK 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Albert,Ph.D. 
 

44. 17947 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodatečné stavební práce na 
stavbě č. 4502 Park U Čeňku, etapa 0001 
- Centrum - zemní práce a komunikace, 
týkající se SO 06 Komunikace" a uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k 
provedení stavby č. 4502 Park U Čeňku, 
etapa 0001 - Centrum - Zemní práce a 
komunikace č. DIL/21/03/006297/2014 
uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností 
Petr Březina - APB Plzeň 
 
-  předáno 11.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.20 Ing.Albert,Ph.D. 
 

45. 18225 k žádosti o zařazení bodu na pořad 
jednání řádné valné hromady společnosti 
PVA a.s. a k návrhům hl. m. Prahy na 
usnesení valné hromady k bodům pořadu 
jednání 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.25  

46. 18141 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PVA a.s. konané dne 
22. 6. 2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.30  

47. 17960 ke zřízení komise RHMP pro udělování 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a 
umění a jmenování jejích členů 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.35 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
48. 17824 k návrhu na úpravu položek § 3392 

kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2015 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 
2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.40 Mgr.Cipro 

49. 17958 k návrhu na přijetí partnerství hlavního 
města Prahy v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.45 Mgr.Cipro 

50. 17076 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení veřejné zakázky Architektonicko 
urbanistické analýzy Pražské památkové 
rezervace a záměru předložit Radě hl. m. 
Prahy nový záměr veřejné zakázky 
Architektonicko urbanistické analýzy 
Pražské památkové rezervace 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.50 Mgr.Skalický 

51. 17526 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a k 
návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou darů z kapitoly 0680 
na zajištění akcí spojených s výročím 
Mistra Jana Husa 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní Wolf 12.55 Mgr.Skalický 

52. 17856 k návrhu na použití prostředků z fondu 
odměn a navýšení limitu počtu 
zaměstnanců příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy v roce 
2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Nováková 

13.00 Mgr.Hanovský 

53. 17913 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2015 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Ropková 

13.05 PhDr.Klinecký 
 

54. 18099 ke změně pracovních poměrů ředitelů 
škol a školských zařízení v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP a 
odboru sportu a volného času MHMP z 
doby určité na dobu neurčitou 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Ropková 

13.10 Mgr.Němcová 

 



 10 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
55. 17460 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 

zajištění inženýrské činnosti - TDI na 
akci: ,,DM a ŠJ Studentská P6 - půdní 
vestavba a rekonstrukce sociálních 
zařízení", Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 6, Studentská 10, s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 
-  předáno 10.6.15 
 

radní 
Ropková 

13.15 Mgr.Němcová 

56. 17214 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
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 
 
-  předáno 11.6.15 
 

radní 
Ropková 

13.20 Mgr.Němcová 

57. 13025 ke zrušení veřejné zakázky "Podpora a 
údržba (maintenance) systému GRANTY 
a „GRANTY pod lupou“ 
 
-  předáno 10.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

13.25 Ing.Mánek 

58. 17745 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku "Hotovostní platební 
automaty pro UCT" 
 

ředitelka 
MHMP 

13.30 Ing.Pekárková 
Ing.Mánek 
Ing.Melkesová 
JUDr.Mihalík 
Bc.Macháček 
Mgr.Katocs, AK 
ROWAN LEGAL 
s.r.o. 
 

59. 18231 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Vyhodnocení smluvního 
vztahu mezi HMP a společností COPA 
Retail, k.s." 
 
-  předáno 10.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

13.35  

60. 18276 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1428 ze dne 9.6.2015 k návrhu 
programu jednání 8. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18.6.2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
v zast. 
náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 
 

13.40  

61.  Podání  13.45  
62.  Operativní rozhodování Rady HMP    
63.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 18142 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

velkého znaku hlavního města Prahy pro 
INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION ÚZEMNÍ SKUPINA 
124 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 18011 k prodloužení realizace projektů, které 
jsou realizovány v rámci Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost. 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 18121 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 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

4. 18125 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 9 a Praha 
16 a k návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 18132 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí dotace MČ Praha - Satalice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

6. 18134 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 - Petrovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 18145 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 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 18169 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 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17868 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
814 ze dne 21.4.2015 k návrhu na 
pronájem 6 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

10. 17986 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
seniorům a bytu v Domě s chráněnými 
byty Libuš 
 

radní Lacko   

11. 17964 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP ke 
dvěma dohodám o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

12. 18163 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizaci Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení ro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v 
kap. 0505 v roce 2015 
 

radní Lacko   

13. 17814 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Dětský domov 
Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 
kap. 05 v roce 2015 
 

radní Lacko   

14. 18039 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu neurčitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

15. 18089 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce na 
pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

16. 17547 k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky zařízení distribuční soustavy 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 18165 ke jmenování komise pro otevírání obálek 

s nabídkami a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v otevřeném  
řízení veřejné zakázky pro stavbu č. 0012 
"Protipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy", etapa 0011 ostatní toky, část 
21 Nedvězí 
 

radní 
Plamínková 

  

18. 18098 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní 
Ropková 

  

19. 17889 k návrhu odpovědi panu Ing. Jiřímu 
Tomanovi na části dvou stížností na 
ředitele Střední průmyslové školy 
strojnické, školy hlavního města Prahy, 
Praha 1, Betlémská 4/287 
 

radní 
Ropková 

  

20. 18006 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 10, 
Vachkova 941, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

21. 17929 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru a úpravu rozpočtu 
v kap. 0504 v roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

22. 17979 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha a úpravu limitu počtu zaměstnanců 
u škol, zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

23. 18047 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 

  

24. 18136 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

25. 18206 k návrhu na vyřazení uchazečky z 
konkursního řízení na funkci 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 
3/490 
 

radní 
Ropková 

  

26. 18143 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření 
městských částí hl. m. Prahy za rok 2015 
Magistrátem hl. m. Prahy pro období do 
30.6.2016 
 

ředitelka 
MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 18001 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.5.2015 do 19.5.2015 
 

Ing.Ondráčková   

28. 18128 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
20.5.2015 do 26.5.2015 
 

Ing.Ondráčková   
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