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 P R O G R A M  
 5. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 2. 2013  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 4. jednání Rady HMP ze dne 29. 1. 2013  
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.20  
2. 08409 k návrhu na zřízení komise Rady HMP 

pro Prahu bezbariérovou a otevřenou 
 

náměstek 
primátora 
Nosek 
 

10.20 Ing.Rajchart 

3. 08600 k návrhu personálních změn v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou 
dopravu 
 
 

náměstek 
primátora 
Nosek 
 

10.25  

4. 08746 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací hl. 
m. Prahy v působnosti odboru ZSP 
MHMP 
 
 

náměstek 
primátora 
Kabický 
 

10.30 Ing.Čelikovská 

5. 08446 k návrhu na přiznání zálohy na odměnu za 
rok 2012 řediteli příspěvkové organizace 
Pohřební ústav hl.m. Prahy v působnosti 
OMU MHMP 
 
 

náměstek 
primátora 
Kabický 
 

10.35 Ing.Sloupová 

6. 08717 k záměru SMS MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Gymnázium Na 
Zatlance, P5 - rekonstrukce elektro" 
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 
 
 

radní 
Chudomelová 

10.40 PaedDr.Pilař 

7. 08727 k záměru SMS MHMP na realizaci 
veřejné zakázky"Gymnázium 
Českolipská, P9 - rekonstrukce rozvodů 
elektro a vody" Gymnázium, Praha 9, 
Českolipská 373 
 
 

radní 
Chudomelová 

10.45 PaedDr.Pilař 

8. 08728 k záměru SMS MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Gymnázium 
Voděradská, P10 - rekonstrukce rozvodů 
vody, hygienických kabin" Gymnázium, 
Praha 10, Voděradská 2 
 
 

radní 
Chudomelová 

10.50 PaedDr.Pilař 

9. 08549 k návrhu na stanovení výše platů 
ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou 
 
 

radní 
Chudomelová 

10.55 PaedDr.Pilař 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10. 08715 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky HW upgrade páteřních 
směrovačů 
 
 

radní 
Vorlíčková 

11.00 RNDr.Teska 

11. 08179 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky Podpora a údržba 
(maintenance) systému Ginis - spisová 
služba 
 
 

radní 
Vorlíčková 

11.05 RNDr.Teska 
doc.PhDr. 
Ledvinka, CSc. 

12. 08643 k revokaci usnesení Rady HMP č.847 ze 
dne 12.6.2012 k pojmenování nových 
stanic metra na budované trase V.A 
 
 

radní Manhart 11.10 Ing.Rajchart 
Ing.Kousalíková 
Ing.Zelený 
Mgr.Kubišta 

13. 08640 k návrhu na uzavření dohody o uznání 
dluhu a způsobu jeho vypořádání mezi hl. 
m. Prahou a obecně prospěšnou 
společností Mezinárodní balet Praha, 
o.p.s. 
 
 

radní Novotný 11.15 Mgr.Cipro 

14. 08626 k návrhu novace nájemního vztahu 
týkajícího se pronájmu nebytových 
prostor v objektech č.p. 548 a č.p. 549, 
Staroměstské nám., Praha 1, k.ú. Staré 
Město, uzavřeného se společností FIRST 
CZECH RESTAURANT 
MANAGEMENT COMPANY, s.r.o. 
 
- přerušeno 29.1.13 
 

radní Udženija 11.20 Ing.Svoboda 

15. 08517 k záměrům odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejných zakázek 
"Rekonstrukce elektronické 
zabezpečovací signalizace objektu" a 
"Dodávka a instalace LED osvětlení 
jeviště" 
 
 

radní Udženija 11.25 Ing.Svoboda 

16. 08507 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Staroměstská 
tržnice" 
 
 

radní Udženija 11.30 Ing.Svoboda 

17. 08765 o schválení způsobu realizace služby 
veřejného osvětlení na území hlavního 
města Prahy 
 
 

radní Udženija 11.35 Ing.Svoboda 

18. 08504 ke schválení smlouvy mezi hl. m. Prahou 
a spol. .A.S.A. s.r.o. 
 
 

radní Lohynský 11.40 Ing.Frantík 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

19. 08714 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Rámcová smlouva na 
provozování sběrných dvorů ve 
vlastnictví uchazeče na území hl. m. 
Prahy 
 
 

radní Lohynský 11.45 Ing.Frantík 

20. 08672 k návrhu na svolání mimořádné valné 
hromady společnosti Úpravna vody 
Želivka, a.s. 
 
 

radní Lohynský 11.50 Ing.Sloupová 

21. 08757 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 2189, ze dne 11.12.2012 k návrhu 
dodatku č. 27 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 
PVS a.s., ve smyslu stanovení výše 
nájemného pro rok 2013 
 
 

radní Lohynský 11.55 Ing.Žejdlík, g.ř. 
PVS, a.s. 

22.  Podání  12.00  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP 
   

 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 08587 k návrhu na odpis pohledávky hl.m.Prahy 
- náhrady škody za ztrátu svěřeného 
mobilního telefonu za paní Markétou 
Luhanovou 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 08589 k návrhu na odpis pohledávky hl.m.Prahy 
- náhrady škody za ztrátu svěřeného 
mobilního telefonu za panem Georgiem 
Kiknavelidzem 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 07687 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 
hl.m. Prahy a uzavření dohody o uznání 
dluhu a způsobu jeho vypořádání 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4. 08787 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
vnitra z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 08703 k návrhu na přiznání osobního příplatku 
řediteli příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická 
 

náměstek 
primátora 
Kabický 
 

  

6. 08719 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2013 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Chudomelová 

  

7. 08687 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední zdravotnická škola, se 
sídlem 100 00 Praha 10, Ruská 91/2200, v 
rejstříku škol a školských zařízení - zápis 
nového oboru vzdělávání 
 

radní 
Chudomelová 

  

8. 08856 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Dětský domov a Školní 
jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, 
Národních hrdinů 1, v rejstříku škol a 
školských zařízení - navýšení kapacity 
 

radní 
Chudomelová 

  

9. 08577 k žádosti městské části Praha 2 o souhlas 
s úplatným nabytím spoluvlastnického 
podílu 776/16640 pozemku parc.č. 1359/4 
v k.ú. Vinohrady z vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha 2, 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 Udženija   

10. 07203 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 - Březiněves (pozemky v k.ú. 
Březiněves) 
 

radní Udženija   

11. 08204 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

 

radní Udženija   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12. 08296 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 - 
Zbraslav (vodohospodářský majetek - 
oddílná srážková kanalizace v k.ú. 
Zbraslav) 
 

radní Udženija   

13. 6513 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 12 
(veřejné osvětlení v k.ú. Modřany) 
 

radní Udženija   

14. 08309 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 6 
(pozemky pod komunikacemi v k.ú. 
Břevnov, Bubeneč a Dejvice) 
 

radní Udženija   

15. 08428 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu DN 150 a splaškové 
kanalizace DN 300 vše v k.ú. Újezd nad 
Lesy z vlastnictví společnosti SPIRIT 
FINANCE, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Udženija   

16. 08393 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů V1, V2, V3, V4, V5, 
V6 a V7, splaškové kanalizační stoky 
A,B,C,D a dešťové kanalizační stoky A 
vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví 
společnosti Konhefr HP s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Udženija   

17. 08599 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.2536/4 o výměře 11m2 v k.ú. 
Kobylisy z vlastnictví České 
republiky,příslušnost hospodařit s 
majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových,IČO:69797111,se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Udženija   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18. 08234 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1905 v k. ú. Podolí z podílového 
spoluvlastnictví Jana Hladíka - id 1/2, Ing. 
Lenky Vodrlindové - id 1/4, Davida 
Streibla - id 1/8 a Filipa Streibla - id 1/8 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Udženija   

19. 08189 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 395/1 o výměře 100 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Udženija   

20. 07460 k návrhu na pronájem části pozemku 
parc.č. 2342/59 v k.ú. Stodůlky, uzavření 
nájemní smlouvy a uzavření dohody o 
mimosoudním vyrovnání 
 

radní Udženija   

21. 08711 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 21 k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí na realizaci projektu 
"Zateplení MŠ Sedmikráska, Lišická 
1502, Praha 9 - Újezd nad Lesy" 
 

radní Lohynský   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

08934 Informace o postupu realizace souboru staveb Městského okruhu za období 01 - 12 
roku 2012 
 

náměstek 
primátora 
Nosek 
 

08928 Informace do Rady HMP o postupu  plnění usnesení č. 2348 ze dne 18.12. 2012 
 

náměstek 
primátora 
Nosek 
 

 
 
 
 


