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 P R O G R A M  
 1. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 1. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 45. jednání Rady HMP ze dne 22. 12. 2015 
                           - zápis z 11. mimořádné Rady HMP ze dne 23. 12. 2015                           
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20379 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 14. 1. 2016 
 
- předáno 6.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 20460 k zajištění správy vybraných tematických 
okruhů otevřených dat 
 
- předáno 7.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

4. 19602 k návrhu na zpracování koncepčního 
dokumentu Standard přestupních bodů a 
zastávek povrchové dopravy PID 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

5. 20391 k vyhlášení 7. a 10. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 
1 Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 PhDr.Hauser 

6. 20426 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů kap. 0504 v roce 2016 
 
- předáno 7.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 PhDr.Klinecký 

7. 20349 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. 
Prahy, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 

radní Hadrava 9.35  

8. 20068 k návrhu Dodatku č. 25 k nájemní 
smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002 
uzavřené dne 2.9.2002 s Kolektory Praha, 
a.s. 
 
- předáno 7.1.16 
 

radní Hadrava 9.40 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 15507 k návrhu na uzavření Dodatku č. 6 k 

nájemní smlouvě č. Z-927/94/Vs 
 
- předáno 7.1.16 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Svoboda 

10. 16881 o dalším postupu pořizování zrušené 
změny Z 2345/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy  
(Praha-Újezd,  výstavba komunikace - 
změna časového horizontu a její vyhlášení 
VPS, bytová a administrativní výstavba) 
+ CD 
 
- předáno 6.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.50 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
V.Drahorád 
starosta MČ 
Praha – Újezd 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

11. 19709 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na stavbu č. 0133 TV Ďáblice, 
etapa 0007 - Červený mlýn 
 
- předáno 6.1.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

12. 19580 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0196 TV 
Klánovice, etapa 0007 Plačická 
 
- předáno 6.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

13. 20157 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem na veřejnou 
zakázku Zajištění sběru, svozu, využívání 
a odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ze sběrných míst na 
území hl. m. Prahy 
 
- předáno 6.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

14. 20357 k uzavření rámcové smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu "Drobné 
údržbové práce na zděných prvcích parků 
celopražského významu" 
 
- předáno 7.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 

15. 20463 k informaci ke smluvním vztahům na 
provozování vodohospodářské 
infrastruktury 
 
- předáno 7.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 20033 k návrhu na uvolnění finančních 

prostředků na zajištění výpravy hl. m. 
Prahy na Hry VII. zimní Olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2016 v 
Ústeckém kraji 
 
- předáno 6.1.16 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Fáberová 

17. 19227 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 6.1.16 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea 
HMP 
Mgr.Ježek, g.ř. 
Obecní dům,a.s. 
 

18.  Podání  10.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19876 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 
škola hotelnictví a gastronomie SČMSD 
Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9, 
Slavětínská 82, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20304 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Gymnázium bratří Čapků a První české 
soukromé střední odborné učiliště s.r.o., 
se sídlem Praha 10, Trhanovské náměstí 
129/8, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 20298 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby EKO 
GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s., se sídlem 
Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20239 k návrhu odpovědi paní Perenlei 
Sarantsetseg na stížnost na Obchodní 
akademii Hovorčovická, se sídlem Praha 
3, U Vinohradského hřbitova 3 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 18677 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
technická, Praha 4, Zelený pruh 1294 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19612 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 4, Budějovická 680 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19482 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 8, U Libeňského zámku 1 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20255 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20456 
 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v kap. 03 - Doprava 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 18619 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, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha - Suchdol (pozemky v k.ú. 
Sedlec) 
 

radní Hadrava   

11. 19875 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 11 (stavba technického 
vybavení a pozemek v k.ú. Chodov) 
 

radní Hadrava   

12. 17852 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní 
Počernice) 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 18787 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 19 (pozemky v k.ú. Kbely) 
 

radní Hadrava   

14. 19891 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 2 (pozemky v k.ú. Nusle) 
 

radní Hadrava   

15. 19728 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 městským částem Praha - 
Dolní Měcholupy, Praha - Slivenec a 
Praha - Velká Chuchle (pozemky v k.ú. 
Dolní Měcholupy, Slivenec a Velká 
Chuchle) 
 

radní Hadrava   

16. 20287 k žádosti městské části Praha 20 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Horní Počernice z vlastnictví ČR - Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha 20, předložených 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 Hadrava   

17. 19443 k návrhu na schválení výpovědí z 
nájemních smluv 
 

radní Hadrava   

18. 12783 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Libeň ze spoluvlastnictví RNDr. 
Daniely Chromíkové, Olgy Kutlíkové, 
Jaroslavy Baťkové, MVDr. Oldřicha 
Bečky, Ing. Jiřiny Kusákové, Hedviky 
Troněvové, Yvety Baierové, Hany 
Kořenkové  a Marie Haasové do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 19803 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Lahovice, Troja, Újezd nad Lesy, 
Újezd u Průhonic, Vysočany, Zadní 
Kopanina, Zbraslav a Zličín z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

20. 19935 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby 
veřejného osvětlení v k.ú. Čakovice z 
vlastnictví Prvního rezidenčního 
uzavřeného investičního fondu, a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

21. 19106 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1900/2 v k.ú. Podolí 
 

radní Hadrava   

22. 19877 k návrhu na napojení objektů na 
poplachový monitorovací systém 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

23. 19268 k návrhu na pronájem 5 bytů hlavního 
města Prahy 
 

radní Lacko   

24. 19773 k návrhu na pronájem 1 bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 20027 k návrhu na pronájem 4 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

26. 20140 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeném do správy 
OCP MHMP, s René Cajkánem, IČO: 
67994636 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 19729 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2084 v k. ú. Hostivař do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 19894 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Městská knihovna v Praze 
 

radní Wolf   

29. 19689 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 

radní Wolf   

30. 20397 k odměnám neuvolněných členů 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 20035 k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce 

tepelné energie se společností Maharal 
Hotels, s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

32. 20419 k návrhu na dodatečné zařazení 
přezkoumání hospodaření městské části 
Praha 5 za rok 2015 do Plánu 
přezkoumání hospodaření městských částí 
hl. m. Prahy za rok 2015 Magistrátem hl. 
m. Prahy pro období do 30.6.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

33. 20293 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.12.2015 do 8.12.2015 
 

Ing.Ondráčková   

34. 20420 
 
  

ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.12.2015 do 22.12.2015, a to informace 
o výsledku následné veřejnosprávní 
finanční kontroly vybraných úseků 
hospodaření v příspěvkové organizaci 
Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20352 "Koncepce a strategie ICT Městské policie hl. m. Prahy" 
 

radní Hadrava 

20458 Informace pro Radu hl. m. Prahy o průběžném naplňování úkolu ve věci možných 
občanskoprávních kroků hl. m. Prahy souvisejících s projektem Opencard 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

