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 P R O G R A M  
 34. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 10. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 29. 9. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18893 k záměru provedení cvičení "Berounka 

2015" 
 
-  předáno 1.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Barták 

3. 19193 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a prostředků na platy 
příspěvkové organizace ROPID v roce 
2015 
 
-  předáno 30.9.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

4. 15488 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
mobilními operátory 
 
-  předáno 30.9.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Prajer 

5. 18755 "Dodávka licencí operačních systémů v 
rámci licenční smlouvy pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 
-  předáno 30.9.15 
 

radní Hadrava 9.25 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

6. 15929 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Přestavba 
objektu na adrese Malé náměstí, Praha 1, 
č.p. 3-12 - dodatečné služby" a ke 
schválení jmenování komisí 
 
- předáno 29.7.15 
-  odloženo na OP 6.8.15 
-  přerušeno 22.9.15 
-  výměna P1 USN -  30.9.15 
 

radní Wolf 
 
 
 

9.30 Ing.Svoboda 
zástupce TPD,a.s. 

7. 18844 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP 
 
-  předáno 30.9.15 
 

radní Wolf 9.35 Mgr.Cipro 
Ing.Grün, ředitel 
Hvězdárny 
a planetária HMP 
RNDr.Řehák, 
ředitel MK 
v Praze 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 19334 k návrhu na přijetí partnerství hlavního 

města Prahy v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2015 
 
 
 

radní Wolf 9.40 Mgr.Cipro 
 

9. 19149 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV MHMP v roce 2015 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2015 
 
 
 

radní Wolf 9.45 Mgr.Cipro 
 

10. 19074 k návrhu na udělení partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání sportovních akcí 
konaných ve 4. čtvrtletí roku 2015 
 
-  předáno 23.9.15 
-  odloženo na OP 24.9.15 
 

radní 
Nováková 

9.50 Mgr.Fáberová 

11. 18950 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 4. uzávěrka 2015 
 
-  předáno 30.9.15 
 

radní 
Nováková 

9.55 Mgr.Fáberová 

12. 08134 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky v užším řízení na služby s 
názvem "Objekt pro sociální 
začleňování", zahájeném dne 30. 3. 2012 
odesláním oznámení užšího řízení v ISVZ 
US pod evidenčním číslem 
7202011013726 
 
-  předáno 30.9.15 
 

radní 
Ropková 

10.00 Ing.Svoboda 
zástupce TPD,a.s. 

13. 18301 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru spolku Prevence 
dětem z.s. na zajištění bezpečnostní 
průpravy dětí předškolního věku na území 
HMP v rámci projektu "Bezpečnostní 
průprava dětí předškolního věku" 
 
-  předáno 1.10.15 
 

radní 
Ropková 

10.05 Mgr.Němcová 

14.  Podání  10.10  
15.  Operativní rozhodování Rady HMP    
16.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19194 k návrhu na financování stavební akce na 

pozemní komunikaci Městskou částí 
Praha 6 na majetku hl.m. Prahy, který je 
ve správě TSK hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19144 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2015 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19221 k návrhu na změnu účelu investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 8 z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2014 a ponechané k 
využití v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 19286 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
15 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 19284 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Čakovice k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 19245 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 19279 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 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 19290 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratce finančních prostředků Ministerstvu 
pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 19296 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   
10. 18850 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka za 
účelem realizace stavebního záměru 
„Obnova sítě 22kV, 1kV a opto RS 800 - 
RS 8360“ v ul. Zenklova a Davídkova, na 
pozemcích parc. č. 285, 286/1,2,4,9, 
287/2, 324, 323/2,4,5,9,10, 3732/1, 
356/8,9, 345, 3965/2,3, 3982/1, 1259/3, 
1270/1,2, 1860/4, 1269/8,14, 1182/3, 
1261/3 a 1285/2 v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

11. 18863 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasů s podnájmem 
 

radní Hašek   

12. 19035 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Hašek   

13. 19336 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1703 ze 
dne 21.7.2015 k oznámení záměru 
městské části Praha - Nedvězí na prodej 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské části Praha - 
Nedvězí, nemovitostí v tenisovém areálu 
v k.ú. Nedvězí, a k dalšímu postupu ve 
věci nakládání s těmito nemovitostmi 
 

radní Hašek   

14. 19159 k návrhu na pronájem bytu 
 
 

radní Lacko   

15. 18298 k návrhu na udělení výjimky z Pravidel 
pronájmu a prodlužování doby nájmu 
bytů a ubytovacích místností v objektech 
HMP nesvěřených MČ schválených 
usnesením RHMP č. 504 ze dne 
17.3.2015 
 

radní Lacko   

16. 18956 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

17. 19161 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na rok 2015 (období září 
- prosinec)" - modul A a k úpravě 
rozpočtu běžných výdajů vlastního 
hlavního města Prahy v kap. 0416 o 
vrácené finančních prostředky od 
soukromé školy ležící na území hlavního 
města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  



 5 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 19138 k návrhu na úpravu rozpočtu odborů ZSP 

MHMP a FON MHMP v roce 2015 v 
souvislosti s navrácením nevyčerpaných 
finančních prostředků u projektů 
CZ.2.17/2.1.00/30018 s názvem „Podpora 
rozvoje sociální ekonomiky“ a 
CZ.2.17/2.1.00/30019 s názvem 
„Vzdělávání a podpora sociální integrace 
pro znevýhodněné osoby na území hl. m. 
Prahy“ financovaných z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita (OPPA) 
 

radní 
Ropková 

  

19. 19148 k návrhu odpovědi manželům 
Tomanovým na stížnost na vedení 
Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680 
 

radní 
Ropková 

  

20. 19191 k návrhu odpovědi (akceptován 
požadavek stěžovatele o zachování 
anonymity) na stížnost na postup vedení 
Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 
 

radní 
Ropková 

  

21. 19102 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

22. 19066 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

23. 18905 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od autora pana Ondřeje Opekara 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19343 Informace o výpůjčkách veřejných prostranství v rámci natáčení filmu Anthropoid 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

19367 Informace k problematice běženců a systému poskytování humanitární pomoci na 
Hlavním nádraží v hl. m. Praze 

ředitelka 
MHMP 
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