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 P R O G R A M  
 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 4. 2015 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 21. 4. 2015  
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17244 k návrhu na určení členů správní rady 

zájmového sdružení právnických osob 
Cena Karla IV. za hlavní město Prahu 
 

-  předáno 22.4.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Doc.Ledvinka 

3. 16389 k návrhu na udělení dotací v rámci 
poskytnutí podpory podnikatelům 
prostřednictvím projektu Inovační 
vouchery v Praze - výzva 2014 
 

-  předáno 22.4.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Svoboda 

4. 17543 k podání podnětu k zahájení řízení pro 
zneužití dominantního postavení ze strany 
společnosti eMoneyServices s.r.o. 
 

-  předáno 24.4.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20  

5. 16695 koordinace akcí s významným dopravním 
omezením v roce 2015 
 

-  předáno 22.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing.Heroudek 

6. 16697 k uplatnění veřejného zájmu při 
sportovních a společenských akcích 
konaných na komunikacích hl.m. Prahy v 
roce 2015 
 

-  předáno 22.4.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30 Ing.Heroudek 

7. 17177 k návrhu na zrušení "Peněžního fondu 
hl.m. Prahy, určeného na opravy a 
modernizaci bytů, které byly postiženy 
povodněmi v roce 2002" 
 

-  předáno 22.4.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.35  

8. 17357 k návrhu na stanovení valorizace 
nájemného v nájemních příp. pachtovních 
smlouvách na pronájem nebytových 
prostor, budov a pozemků v působnosti 
SVM MHMP 
 

-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 9.40 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 16631 k návrhu na mimosoudní vyřešení 
soudního sporu 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 9.45 Ing.Svoboda 
 

10. 17295 k návrhu na směnu čtyř částí pozemku 
parc.č. 253/1 v k.ú. Chodov ve vlastnictví 
společnosti Centrum Praha Jih - Chodov 
s.r.o., za dvě části pozemku parc.č. 
251/129 a část pozemku parc.č. 251/138 v 
k.ú. Chodov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 15452 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1263/278 v k.ú. Kolovraty z 
vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Jana 
Kolmana a Ing. Lucie Kolmanové 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 9.55 Ing.Svoboda 
 

12. 16228 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
částí pozemků parc. č. 1260 a parc. č. 
1265/1 o celkové výměře 216 m2 k.ú. 
Liboc 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 10.00 Ing.Svoboda 
 

13. 13098 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1713/3 v k. ú. Ďáblice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 10.05 Ing.Svoboda 
 

14. 17151 k návrhu na uznání vlastnického práva 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 10.10 Ing.Svoboda 
 

15. 17609 k návrhu na schválení nájemních smluv a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Hašek 10.15 Ing.Svoboda 
 

16. 17424 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru z kap. 0544, 
úprava rozpočtu v kap. 0544, navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizaci v působnosti odboru ZSP 
MHMP - Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2015 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17. 17332 k návrhu na financování projektů 
specifické protidrogové prevence "Zdravé 
město Praha 2015"- II. program pro 
specializované organizace a III. program 
pro městské části 
 

-  předáno 22.4.15 
 

radní Lacko 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 17269 k návrhu na financování projektů 
specifické primární prevence "Zdravé 
město Praha 2015" - I. program 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Lacko 10.30 PhDr.Klinecký 

19. 17552 k návrhu na volbu člena správní rady 
NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 
 
 
 

radní Hadrava 10.35  

20. 16399 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Albert,Ph.D. 
 

21. 16966 ke zrušení veřejné zakázky stavba č. 0012 
„Protipovodňová opatření na ochranu 
hlavního města Prahy, etapa 0011 Ostatní 
toky, část 21 Nedvězí" a k záměru na 
opětovné zadání veřejné zakázky stavba č. 
0012 „Protipovodňová opatření na 
ochranu hlavního města Prahy, etapa 0011 
Ostatní toky, část 21 Nedvězí" 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Albert,Ph.D. 
 

22. 17122 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3082 TV 
Radotín, etapa 0026 Vodovod Dehtínská 
 
-  předáno 24.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Albert,Ph.D. 
 

23. 17498 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu "Revitalizace 
Čihadla II - Svépravický potok, Chvalka - 
koryta" 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Cibulková 

24. 17549 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Správa, aktualizace a 
tvorba vektorových, rastrových a 
popisných uživatelských databází odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
v období od 1.5. 2015 do 30.4. 2016" 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Cibulková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

25. 17103 k návrhu na uzavření dodatku č. 12 ke 
smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze 
dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 11, 
o poskytování finančního příspěvku na 
údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze 
 

-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Cibulková 

26. 17454 ke změně využití plochy okrasné školky 
Kbely 
 

-  předáno 24.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.10 Ing.Cibulková 

27. 17039 k problematice péče o zraněné volně žijící 
živočichy na území hl. m. Prahy 
 
-  předáno 24.4.15 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Cibulková 

28. 17263 k návrhu na udělení grantů v oblasti 
Kongresového turismu na rok 2015 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 

29. 16811 k návrhu na úpravu položek § 3392 
kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2015 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury 2015 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Cipro 

30. 17451 k účasti hl. m. Prahy na Hrách VII. zimní 
olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2016 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Nováková 

11.30 Mgr.Hanovský 

31. 17064 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí ve volném čase 
dětí a mládeže 2015 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Nováková 

11.35 Mgr.Hanovský 

32. 16581 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na zajištění inženýrské 
činnosti a výkon činnosti TDI k akci č. 
42362 Rekonstrukce budov SŠ dostih. 
sportu a jezdectví 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Ropková 

11.40 Ing.Albert,Ph.D. 
 

33. 17495 
 
   

k návrhu na přiznání odměny za III. - IV. 
čtvrtletí roku 2014 ředitelům 
příspěvkových organizací v působnosti 
SVM MHMP 
 

-  předáno 24.4.15 
 

radní 
Ropková 

11.45 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

34. 17153 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Gymnázium Na Pražačce, 
Praha 3, Nad Ohradou 23 
 
-  předáno 22.4.15 
 
 

radní 
Ropková 

11.50 Mgr.Němcová 

35. 17175 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední odborná škola, Praha 
5, Drtinova 3/498 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Ropková 

11.55 Mgr.Němcová 

36. 17223 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská 
škola při Všeobecné fakultní nemocnici, 
Praha 2, Ke Karlovu 2 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Ropková 

12.00 Mgr.Němcová 

37. 17383 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Gymnázium prof. Jana 
Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 
 
-  předáno 22.4.15 
 

radní 
Ropková 

12.05 Mgr.Němcová 

38. 16687 k záměru odboru služeb k realizaci 
veřejné zakázky "Servis záložních zdrojů 
UPS" 
 
-  předáno 22.4.15 
 

ředitelka  
MHMP 

12.10 Ing.Pekárková 

39. 17441 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Provozní podpora informačního 
systému OBIS" 
 
-  předáno 24.4.15 
 

ředitelka  
MHMP 

12.15 Ing.Mánek 
zástupce 
Conceptica s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

40. 17570 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
komunikace a marketingu Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 
-  předáno 22.4.15 
 

ředitelka  
MHMP 

12.20 Ing.Dederová 
MgrŠikulová 

41.  Podání  12.25  
42.  Operativní rozhodování Rady HMP    
43.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 17333 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
velkého znaku hlavního města Prahy pro 
Asociaci pro vodu ČR 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 17532 
 
 
 
   

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 17356 k návrhu na zvýšení rozpočtu hl.m. Prahy 
v roce 2015 o účelový investiční transfer 
ze SFDI na "Protihluková opatření na 
dokončených stavbách" pro OSI MHMP 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

4. 17342 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí určeným 
městským částem Praha 7 a Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

5. 17404 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí určeným 
městským částem Praha 3 a Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6. 17442 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 17560 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Suchdol k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 17000 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Jiřinou 
Bodoríkovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17001 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Jozefem 
Červencem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 17002 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Kristinou 
Koldinskou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 17003 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Jiřím 
Hamouzem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 17004 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Isabellou 
Johannou Veverka 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 17574 
 
 

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt financovaný v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 17594 
 
   

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 17601 
 
 

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

 
 
 
 



 8

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16. 17602 
 
 

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 
Centrum sociálních služeb Praha a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

17. 17599 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha- 
Přední Kopanina k podání žádosti o dotaci 
z Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

18. 17593 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
19 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 17284 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem stavby „Obnova 
stávajícího SSZ 0.408 Bohdalecká-Nad 
Vršovskou horou“ na pozemcích  parc. č. 
2696/2, 3015/5, 3059, 3060/2 a 3401/1 v 
k.ú. Michle a parc.č.  2220/1, 2223 a 2259 
v k.ú. Vršovice, Praha 10 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

20. 17335 k žádosti městské části Praha - Zbraslav o 
souhlas s úplatným nabytím pozemku v 
k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR - 
Ministerstvo vnitra do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha - Zbraslav, 
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 Hašek   

21. 17403 k žádosti městské části Praha - Zličín o 
souhlas s úplatným nabytím pozemku v 
k.ú. Zličín z vlastnictví ČR - 
TECHNOMAT, státní podnik "v 
likvidaci" do vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřené správy městské části Praha 
- Zličín, 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 Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22. 16751 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 10 a Praha - 
Křeslice (stavba WC v k.ú. Vršovice a 
pozemek v k.ú. Křeslice) 
 

radní Hašek   

23. 13882 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1773/2, k.ú. Žižkov 
 

radní Hašek   

24. 16076 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1431/13 o výměře 13 m2 a části 
pozemku parc.č. 1431/1 o výměře 5 m2 v 
k.ú. Řepy z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví paní Anny Kučerové 
 

radní Hašek   

25. 16139 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2794/306 a parc. č. 2773/91, oba 
v k.ú. Strašnice 
 

radní Hašek   

26. 17260 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2584/257 o výměře 8 m2 k.ú. 
Břevnov 
 

radní Hašek   

27. 16879 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
2785 ze dne 21. 10. 2014 k návrhu na 
úplatný převod pozemku parc. č. 963/32 v 
k. ú. Lhotka, obec Praha z vlastnictví hl. 
m. Prahy do vlastnictví Atrium Sigma 
Czech Republic, s.r.o. 
 

radní Hašek   

28. 17322 k návrhu na úplatné nabytí kanalizační 
splaškové stoky DN 300 na pozemku 
parc. č. 525 k.ú. Lysolaje z vlastnictví 
společnosti P-holding s.r.o. se sídlem 
Praha 6, Evropská 810/136, IČO: 
24715484 do vlastnictví hlavního města 
Prahy za ujednanou kupní cenu ve výši 
100,- Kč a přijetí finančního daru 
 

radní Hašek   

29. 17459 k návrhu na úplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Kunratice z vlastnictví 
společnosti K-STAVBY, a.s. se sídlem 
Praha 5, Nábřežní 87, IČO: 26721813, do 
vlastnictví hlavního města Prahy za 
smluvní cenu ve výši 8.000,- Kč a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hašek   

30. 17445 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2591/30 k. ú. Kobylisy z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   
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31. 17446 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2845/14 k. ú. Kyje z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

32. 16349 k návrhu na bezúplatné nabytí ideální 1/4 
pozemku parc.č. 700 v k.ú. Vysočany z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 697 97 111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

33. 17354 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 1017 k. ú. Hostavice z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

34. 17355 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Běchovice, Dubeč, Hostavice a 
Vysočany 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 Hašek   

35. 17280 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.580/57  o výměře 675 m2 v k.ú. 
Petrovice  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 Hašek   

36. 17361 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 
omezujícími podmínkami po dobu 20let 
parc.č.908/2,908/3,908/4,908/5,887/4 v 
k.ú. Čimice  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 Hašek   
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37. 17282 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.2419/17  o výměře  27 m2 v k.ú. 
Hostivař  z vlastnictví Bytového družstva 
Pragostav, IČO:00034843, se sídlem 
Strašnická 1397/20,Praha 10 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

38. 15604 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného 
signalizační zařízení SSZ 5.689 na 
křižovatce ulic Na Radosti a Míšovická v 
Praze 5 z vlastnictví CENTRAL GROUP 
uzavřený investiční fond a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

39. 17157 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v k.ú. Veleslavín 
 

radní Hašek   

40. 17230 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Libeň 
 

radní Hašek   

41. 17235 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Strašnice 
 

radní Hašek   

42. 16997 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemní smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hašek   

43. 17241 k návrhu na schválení nájemních smluv, 
dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Hašek   

44. 17352 k návrhu na schválení nájemních smluv, 
dodatků k nájemní smlouvám  a uzavření 
smlouvy o výpůjčce 
 

radní Hašek   

45. 17098 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Hašek   

46. 15375 k návrhu na prominutí nájemného za 
užívání části pozemku parc.č. 801/1 o 
výměře 10 m2, k.ú. Karlín 
 

radní Hašek   
 

47. 17249 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

48. 17426 k návrhu na zařazení azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle 
varianty č. II A usnesení vlády České 
republiky č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o 
zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 
2008 a v letech následujících, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Lacko   
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49. 17443 k revokaci usnesení Rady HMP č. 169 ze 
dne 3. 2. 2015 ke jmenování komise pro 
hodnocení a posouzení nabídek pro 
stavbu č. 8268 - Rokytka - rozvoj území, 
etapa 0005 Park Pod Lávkou 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 17273 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2843 ze 
dne 21.10.2014 ke jmenování komise pro 
otevírání obálek v otevřeném řízení 
veřejné zakázky „stavba č. 0196 TV 
Klánovice, etapa 0003 Komunikace III. 
část 1“ 
 

radní 
Plamínková 

  

51. 17274 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2844 ze 
dne 21.10.2014 ke jmenování komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek v 
otevřeném řízení veřejné zakázky „stavba 
č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 
Komunikace III. část 1“ 
 

radní 
Plamínková 

  

52. 14429 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení 
služebnosti mezi Hlavním městem Praha, 
Kamilem Salavou a společností O2 Czech 
Republic a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  
 

53. 14801 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení 
služebnosti mezi Hlavním městem Praha, 
Jiřím a Jiřinou Trávníčkovými a 
společností O2 Czech Republic a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

54. 17452 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 06 a 
09 
 

radní Wolf   

55. 17393 k poskytnutí finančních prostředků 
formou daru na zajištění jednotných 
sportovních dresů výpravy hl. m. Prahy na 
Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2015 
 

radní 
Nováková 

  

56. 17471 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Nováková 

  

57. 17434 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Podpora 
implementace etické výchovy do 
vzdělávání v základních školách a v 
nižších ročnících víceletých gymnázií v 
roce 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

58. 17414 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 
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59. 17580 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na rozvojový program 
"Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem vzdělání gymnázium se 
sportovní přípravou" na rok 2015 
 

radní 
Ropková  

  

60. 17422 k návrhu na změnu zápisu Gymnázia, 
Střední odborné školy, Základní školy a 
Mateřské školy pro sluchově postižené, 
Praha 2, Ječná 27, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

61. 17420 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola pro sluchově postižené, 
Praha 5, Výmolova 169, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

62. 17629 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 406 ze 
dne 3.3.2015 k návrhu na vyhlášení 
konkursního řízení a jmenování konkursní 
komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Školní jídelna, 
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235 
 

radní 
Ropková 

  

63. 17517 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka  
MHMP 

  

64. 17433 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
25.3.2015 do 31.3.2015 
 

Ing.Ondráčková   

65. 17500 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
1.4.2015 do 7.4.2015 
 

Ing.Ondráčková   
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17379 Monitoring hospodaření hl.m.Prahy dle metodiky MF ČR - stav ukazatelů (SIMU) 
k 31.12.2014 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

17655 Informace o 1. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. 
Prahy dne 13. 4. 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

17656 Informace o uspořádání diskuze o novostavbě v ulici U Milosrdných 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

17591 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP v období 
leden -  březen 2015 
 

radní 
Plamínková 

17551 Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem školství, mládeže a sportu MHMP v období leden až březen 
2015 
 

radní 
Ropková 

17614 Informace k souhrnu akcí připravovaných hl. m. Prahou, jím zřizovanými 
organizacemi a pražskými městskými částmi při příležitosti 70. výročí konce II. 
světové války 
 

ředitelka  
MHMP 

 
 


