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 P R O G R A M  
 13. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 4. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 5. 4. 2016                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21009 k návrhu záměru provedení cvičení 

„Akceschopnost MHMP při mimořádné 
události - sněhová kalamita“ 
 
- předáno 6.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Barták 

3. 21124 k zadání soutěží o návrh - Nové prvky 
pražského mobiliáře 
 
- předáno 7.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

4. 21523 
 
  VH 

k návrhu na změny v dozorčí radě 
společnosti Operátor ICT, a.s. 
 
- předáno 7.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 M.Vaic, předs. 
DR Operáter ICT, 
a.s. 

5. 21118 k podpoře udržitelné mobility 
 
- předáno 6.4.16 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 

6. 21072 k rekonstrukci souboru mostních objektů 
"Libeňský most" 
 
- předáno 6.4.16 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

7. 21465 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o 
schválení výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce 
"Právní zastupování Hlavního města 
Prahy ve všech věcech souvisejících se 
sporem se společností ČKD PRAHA DIZ 
a.s. o zaplacení částky 779 136 714,30 
Kč" týkající se realizace technologické 
části stavby "Souboru staveb městského 
okruhu v úseku Malovanka - 
Pelc/Tyrolka“ a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem 
 
- předáno 7.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 

8. 21348 k přípravě společného jednání o návrhu 
ÚP hl. m. Prahy (Metropolitním plánu) 
 
- předáno 6.4.16 

radní 
Plamínková 

9.40 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Haramul 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 20382 k vypracování koncepční studie náměstí 

OSN 
 
- předáno 7.4.16 

radní  
Plamínková, 
primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

10. 20662 k návrhu Plánu obnovy vodohospodářské 
infrastruktury zajišťované PVS na rok 
2016 - konečný návrh 
 
- předáno 24.3.16 
- neschváleno 29.3.16 
- výměna částí tisku – 6.4.16  
 

radní 
Plamínková 

9.50 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 

11. 20285 k návrhu Dodatku č. 35 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb" uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků  
mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. 
 
- předáno 6.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 

12. 17093 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky - st. 
č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová 
 
-  neschváleno 3.11.15 
-  nově rozdáno 6.4.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
Ing.Vodrážka, 
starosta MČ               
Praha 13  

13. 20345 k revokaci usnesení Rady HMP č. 0266 ze 
dne 14. 2. 2006 k návrhu na úplatné 
nabytí pozemku parc. č. 1768/2  v k.ú. 
Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 3082 TV Radotín, 
etapa 0005 - Radotín západ 
 
- předáno 7.4.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

14. 21272 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území správních obvodů Praha 6  
a Praha 17 
 
-předáno 7.4.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 21141 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů 
zvířat ve volné přírodě v roce 2016 
 
- předáno 6.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.15 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
Praha 
 
 

16. 20412 k návrhu na prodloužení termínu čerpání a 
vyúčtování  dotace-grantu u projektu 
žadatele FK Admira Praha a odmítnutí 
přidělené dotace-grantu Tradeco - Praha 
s.r.o. schválených v rámci grantového 
řízení Celoměstských programů podpory 
sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 
2015 
 
- předáno 6.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.20 Mgr.Fáberová 
 

17. 21143 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 
ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru kultury, zahraničních 
vztahů a cestovního ruchu MHMP 
 
- předáno 6.4.16 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

18. 21048 
 

k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 
2016 
+ CD 
- předáno 7.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.30 Mgr.Skalický 
 

19. 21300 k návrhu na úplatné nabytí  pozemku 
parc.č. 21 a pozemku parc.č. 20, jehož 
součástí je budova č.p. 82 v k.ú. Smíchov 
a úpravě rozpočtu v kap. 08 - 
Hospodářství 
 
- předáno 7.4.16 
 

radní Wolf 10.35 Ing.Svoboda 

20. 19726 k návrhu na změnu složení komise pro 
posouzení hodnocení nabídek veřejné 
zakázky "Poskytování právních služeb pro 
potřeby hlavního města Prahy" 
 
- předáno 6.4.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 Mgr.Chroustová, 
MBA 

21. 21122 ke zrušení veřejné zakázky "Zajištění 
inženýrské činnosti" při realizaci stavby č. 
40554 "Společný objekt Chodovec II" 
 
- předáno 7.4.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

22. 21295 k záměru realizace otevřeného řízení na 
zakázku  Výběr dodavatele IS Granty pro 
HMP 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.50 JUDr.Mařík 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 21197 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 JUDr.Mařík 

24.  Podání  11.00  
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21366 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 21548 k návrhu na termínový kalendář zasedání 
Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na II. pololetí 2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 21101 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v 
kapitole 03 - Doprava na zajištění zimní 
údržby komunikací 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20939 k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2015 do roku 2016 a 
vyúčtování akcí OPPK - OCP MHMP, 
kap. 0254, 0902 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21203 k návrhu na finanční vypořádání (vrácení 
přeplatku dotace) odboru FON MHMP po 
ukončení projektu registrační číslo 
CZ.2.17/3.1.00/30024 "Rozvoj 
kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti první pomoci za použití zážitkové 
medicíny na školách v hl.m. Praze" 
financovaného v rámci Operačního 
programu Praha-Adaptabilita 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 21449 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 426 ze dne 26.2.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21304 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Mateřská 
škola a základní škola sv. Augustina, se 
sídlem Hornokrčská 709/3, Praha 4 - Krč 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 21401 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
20 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 21435 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
20 k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 21347 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
životního prostředí poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu 
Stabilizace skalního masivu (ulice Na 
Zlíchově) určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21447 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví na připravenost 
poskytovatele ZZS na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21046 k návrhu na pronájem 1 bytu hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

13. 21071 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k budově čp. 540 na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Běchovice 
 

radní Hadrava   

14. 21074 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stabě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

15. 20863 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 09 - vnitřní správa - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 
 

radní Hadrava   

16. 20946 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 07 - bezpečnost - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 21145 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu " Stavba č. 8313 Libeňská 
spojka“, pro záměr „Novostavby 
bytového domu, Zenklova ulice, Praha 8“, 
na pozemcích č.parc. 236/1, 236/7 v k.ú. 
Libeň, Praha 8 
 

radní 
Plamínková 

  

18. 21006 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavební záměr „Multifunkční areál SAPA 
- Libuš, SSZ 4.741 Libušská - SAPA“, na 
pozemcích parc. č. 
659/2,3,33,39,41,42,56,69,74,75,76,77,78
, 879/4,5, 880/9, 907/1,10,11,12,13, 
910/69,81, 921/15,18,24,26, 922/14, 930, 
931/1,2,3,4,6 v k.ú. Písnice, Praha 4 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 21017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu komunikačního vedení, spočívající 
v „Rozšíření sítě UPC v lokalitě ulic 
Husitská, Koněvova, Rokycanova, 
Štítného, Cimburkova, Seifertova, 
Příběnická na pozemcích parc. č. 331, 
694, 743, 773, 845, 846/1, 885, 4107/1, 
4342 a 4363 v k.ú. Žižkov, Praha 3 
 

radní 
Plamínková 

  

20. 21062 k povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Azylový dům pro 
akutně a chronicky nemocné“, ul. 
Strakonická 2582/1b, na pozemku parc. č. 
676 v k.ú. Smíchov, Praha 5 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 21099 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem prodloužení užívání 
dočasné stavby sportovišť a výstavby 
dočasné stavby víceúčelového hřiště v 
areálu Strahovských kolejí na pozemku 
parc.č. 2458/1 v k.ú. Břevnov, Praha 6 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 21105 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem dodatečného povolení 
stavby „Oplocení, elektrická přípojka, 7 
stavebních buněk a prefabrikované boxy“, 
na pozemcích parc.č. 3053/4, 3406/1, 
3096/1 a 3096/10 v k.ú. Michle  Praha 4 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 21114 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavby „Zbudování 
komunitní kompostárny“ na pozemcích 
parc.č. 3055/1, 3061/2, 3060/6, 3405/1 a 
3067/1 v k.ú. Michle, Praha 10 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 21184 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 

dobu určitou na pozemek ve vlastnictví 
HMP, svěřený do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 21241 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 20981 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
8 nik v opěrné zdi na části pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeném do správy 
OCP MHMP, s c2c - kruh kurátorů a 
kritiků 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 21269 k úpravě přílohy č. 3 „Specifikace díla a 
kalkulace ceny dle budoucích správců - 
provozovatelů“ ke smlouvě č.  
DIL/20/04/000097/2015 k provedení 
stavby č. 3168 "TV Křeslice, etapa 0004 
komunikace - 1. část ulice Na Rovině" 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 21174 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1356 ze 
dne 10.6.2014 ke jmenování komise pro 
otevírání obálek v otevřeném řízení 
veřejné zakázky "TV Lipence, etapa 0015 
K Průhonu" 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 21175 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1717 ze 
dne 15.7.2014 ke jmenování komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek v 
otevřeném řízení veřejné zakázky "TV 
Lipence, etapa 0015 K Průhonu" 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 21255 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP včetně zvýšení celkových 
nákladů inv. akcí v roce 2016 
 
- předáno 6.4.16 
 

radní Wolf   

31. 21522 k návrhu na zavedení zvýhodněné 
permanentní vstupenky do venkovních 
expozic příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy pro 
vybrané občany s trvalým bydlištěm v 
těsné blízkosti Botanické zahrady hl. m. 
Prahy 
 

radní Wolf 
 

  

32. 21219 k výpovědi Nájemní smlouvy č. 
NAN/83/01/014601/2014 ze dne 17. 09. 2014 
 

ředitelka 
MHMP 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21453 Rozvoj elektromobility 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21473 Informace o dopravním omezení na komunikaci Patočkova v úseku Střešovická - U 
Brusnice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21472 Informativní zpráva o činnosti členů dozorčí rady PPF Banky, a.s za I. čtvrtletí 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

21533 Zpráva o činnosti Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy za rok 2015 
 

radní Lacko 

 
 


	 P R O G R A M 

