
 P R O G R A M  
 27. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 8. 2015 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 21. 7. 2015 
                           - zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 29. 7. 2015 
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18004 k návrhu podpory projektu "Stavíme 

varhany pro svatovítskou katedrálu" 
 
-  předáno 29.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing. at Ing. 
 Berková 

3. 18611 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu 
 
-  předáno 5.8.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Mgr.Cipro 

4. 18590 k návrhu na odprodej vybouraného 
dlažebního materiálu ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

-  předáno 17.7.15 
-  přerušeno 21.7.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

5. 18524 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce pro 
stavbu č. 41675 "Odstraňování hlukové 
zátěže, etapa 0002 - Protihlukové stěny 
při ulici Slánská, Praha 6-Řepy, 
odstranění zasklení" 
 
- předáno 29.7.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 18761 k výsledkům projednání novely Pražských 
stavebních předpisů 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.30 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

7. 18845 k dalšímu průběhu aktualizace 
Strategického plánu hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.45 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

8. 18797 ke zpracování Metropolitního plánu hl. m.  
Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.50 Ing.arch.Kábrt 

9. 18679 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 14. 8. 2015 
 

radní Hašek 9.55 JUDr.Novotný, 
předs.předst. a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10. 18459 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v Bělehradské ulici v 
koordinaci se stavbou RTT Bělehradská“ 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní Hašek 10.00 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský &Partneři

11. 18637 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Celková oprava části severní 
stěny bastionu XXXI, Praha 2 - Nové 
Město" 
 
 
 

radní Hašek 10.05 Ing.Svoboda 
zástupce  AK 
Bánský&Partneři 

12. 17512
● 
 

k oznámení záměru městské části Praha - 
Zličín na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha - Zličín, 
pozemků v k.ú. Třebonice a Zličín, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. a) 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 
 
-  předáno 15.7.15 
-  odloženo na OP 17.7.15 
-  ●předáno 5.8.15 
 

radní Hašek 10.10 Ing.Svoboda 

13. 18701 k návrhu na přerozdělení výdajů rozpočtu 
hl. m. Prahy schválených odboru SVM 
MHMP pro rok 2015 v kapitole 0683 za 
účelem zajištění nezbytných prostředků 
na opravy církevních objektů ve 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní Wolf 10.15 Ing.Svoboda 

14. 18465 ke schválení záměru na navýšení 
finančních prostředků v roce 2016 na 
poskytnutí účelové dotace - grantů hl. m. 
Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů 
 
- předáno 29.7.15 
 

radní Wolf 10.20 Mgr. Skalický 

15. 17845 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 15435 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „stavba č. 3140 TV Újezd nad 
Lesy, etapa 0012 Hodkovská” 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

17. 18244 k návrhu na úplatné nabytí podílů 
pozemků parc. č. 1626, parc. č. 1628, 
parc. č. 1605 a parc. č. 1632 v k. ú. Troja 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

18. 18229 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 3165/3 a částí pozemku parc. č. 2933/8 
vše v k. ú. Zbraslav do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

19. 16801 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na 
LV č. 1008 v k. ú. Dolní Počernice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.45 RNDr.Kyjovský 

20. 18496 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného 
dvora na území správního obvodu  
Praha 19 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 

21. 18255 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Revitalizace vrchu 
Třešňovka 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 

22. 16865 k záměru odboru ochrany prostředí 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce pro stavbu Komplexní 
obnova parkové komunikace mezi ulicí 
Oveneckou a U Výstaviště 
 
-  předáno 5.8.15 
 

radní 
Plamínková 

11.00 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 15770 k záměru odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Pojištění majetku, 
vozidel a odpovědnosti za škodu pro 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP" 
 
- předáno 29.7.15 
 

radní 
Ropková 

11.05 PhDr. Klinecký 
zástupce 
 MARSH, s.r.o., 
Praha 2 

24. 18321 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č.2798 ze dne 21.10.2014 k záměru 
hlavního města Prahy na zajištění 
poskytování sociální služby v objektu 
vydaném církvi v k.ú. Pyšely 
 
- předáno 29.7.15 
 

radní 
Ropková 

11.10 PhDr. Klinecký 

25. 18826 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Bohnice a na 
vyhlášení nového výběrového řízení 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.15 PhDr.Klinecký 
 

26. 16718 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou a 
Sdružením Poradce pro Prahu 
 
-  předáno 5.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

27. 18572 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Interiérové 
úpravy hygienického zázemí" 
 
- předáno 29.7.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 

28. 18751 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Provozní podpora 
informačního systému krizového řízení" 
 
-  předáno 6.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Mánek 

29. 18575 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
-  předáno 5.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing.Dederová 

30. 18704 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.40 Ing.Dederová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

31. 18430 k úpravě postupů při zadávaní veřejných 
zakázek v podmínkách hl. m. Prahy a při 
přípravě materiálů pro jednání Rady HMP
 
-  předáno 5.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.45 JUDr.Mařík 

32.  Podání  11.50  
33.  Operativní rozhodování Rady HMP    
34.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 18646 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 18790 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. INO/16/06/000301/2015 ze 
dne 18.6.2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 13893 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě DIL/21/04/002807/2004 na 
zhotovení projektové dokumentace 
"Stavby č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 
9.etapa - Odvodňovací štola" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 17686 k návrhu na využití prostředků fondů 
investic příspěvkových organizací v 
působnosti RFD MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 18158 k návrhu na převod finančních prostředků 
z OSI MHMP na TSK HMP pro zajištění 
zimní údržby na komunikacích, které 
nejsou v její správě 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 18372 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 18722 k návrhu na schválení výpůjčky veřejných 
prostranství na území hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

8. 18671 k návrhu nabytí pozemků pro výstavbu 
trasy I.D pražského metra v úseku 
Pankrác - Depo Písnice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 16505 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvních pokut za dlužníkem Tomášem 
Urbanem - SQUASHPOINT, IČO: 
62899341 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 18638 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2015 v kap. 0416 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 18651 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční účelové dotace poskytnuté MČ 
Praha - Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 18642 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční účelové dotace poskytnuté MČ 
Praha - Kunratice z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 18681 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 4 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 18634 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Přední 
Kopanina z rozpočtu hlavního města 
Prahy na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 18757 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 21 z rozpočtu 
hlavního města Prahy z kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 18538 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky přijaté od 
MČ hl.m.Prahy a jejich vrácení 
Ministerstvu financí a k vratce přeplatku 
MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 18741 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 
k podání žádosti o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 18361 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19. 18514 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 4, Praha 7, 
Praha 13 a Praha 17 a k návrhu na vrácení 
neinvestičních příspěvků Úřadu práce 
České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 18543 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 - Satalice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 18585 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha - Kunratice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 18631 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví určeného pro 
MČ HMP na specializační vzdělávání v 
základním interním kmeni, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015  a k návrhu na jeho 
poskytnutí MČ Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 18675 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 - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 18693 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí dotace MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

25. 18733 k návrhu na přijetí účelového 
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 

  

26. 18758 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27. 18759 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 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 18764 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů 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 

  

29. 18445 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy pro stavbu „GARDEN STUDIO“ 
na pozemcích parc. č. 1784/1 a 1784/2 v 
k.ú. Dubeč, Praha 15, za účelem 
dodatečného povolení této stavby 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

            

30. 17613 k návrhu dodatku č. 33 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. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31. 14225 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k NS č. 
NAO/83/01/013833/2014 na pronájem 
objektu Michelská 323/12, Praha 4 
umístěném na pozemku parc.č. 898/1 a 
pozemku - zahrady parc. č. 899 vše k.ú. 
Michle 
 

radní Hašek   

32. 17731 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 20 (pozemky pod 
komunikačními stavbami a stavba 
komunikace v k.ú. Horní Počernice) 
 

radní Hašek   

33. 14923 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 8 (pozemek v k.ú. Střížkov) 
 

radní Hašek   

34. 18167 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 městské části Praha 6 
(pozemky pod komunikačními stavbami v 
k.ú. Sedlec a Vokovice) 
 

radní Hašek   

35. 18451 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti ve prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Hašek   

36. 18624 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Hašek   

37. 18309 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Hašek   

38. 18393 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Lochkov 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   

39. 17376 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a 
pro posouzení a hodnocení nabídek v 
řízení veřejné zakázky s názvem 
"Havarijní oprava nosné konstrukce nad 
vestibulem metra Budějovická" 
 

radní Hašek   
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40. 17149 
 
 

k vyloučení uchazeče INPROS PRAHA, 
a.s. z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku "Komunikace U Sloupu 
- Troja" 
 
 

radní Hašek   

41. 18440 
 
   

k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Hašek   

42. 14545 
 
 

k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebností inženýrských sítí 
 

radní Hašek   

43. 17707 
 

k návrhu na schválení soudního smíru 
 

radní Hašek   

44. 18390 
 

k návrhu na schválení soudního smíru 
 

radní Hašek   

45. 18394 
 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Kobylisy, Královice, Křeslice, 
Třebonice 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   

46. 18582 
 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Šeberov a Štěrboholy 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   

47. 18523 
 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Slivenec z vlastnictví 
Mramorka s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy
 

radní Hašek   

48. 18541 
 
 

k návrhu na bezúplatné nabytí 
cyklostezky a úprav vybudovaných v 
rámci stavby „Cyklostezka v ul. Na 
příkopě a úprava chodníků v ul. Panská“, 
Praha 1, Nové Město, Staré Město do 
vlastnictví hl.m.Prahy 
 

radní Hašek   

49. 18345 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č.134/2 o výměře 57 m2, zapsaného v 
katastru nemovitostí na LV č. 2762 pro k. 
ú. Veleslavín, obec Praha,  z vlastnictví 
společnosti B.I.C. 01, s.r.o., do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

 
 
 

 10



BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

50. 18500 
 
 

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

radní Hašek   

51. 18531 
 
 

k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemcích ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

52. 18492 
 
 

k návrhu na přerozdělení kapitálových 
výdajů rozpočtu hl. m. Prahy schválených 
odboru SVM MHMP pro rok 2015 v 
kapitole 0883 za účelem zvýšení 
prostředků na výkupy pozemků 
 

radní Hašek   

53. 18626 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

54. 18579 Návrh na schválení závazných 
obchodních podmínek týkajících se 
instalace, provozování a údržby 
technického zařízení Městského 
kamerového systému hlavního města 
Prahy a Městského radiového systému 
hlavního města Prahy na objektech v 
rámci hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

55. 18706 
 
 

k návrhu na změnu účelu použití 
ponechaných investičních prostředků 
příspěvkové organizace Správa služeb hl. 
m. Prahy 
 

radní Hadrava   

56. 18480 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

57. 18470 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve 
Slivenci 
 

radní 
Plamínková 

  

58. 18471 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace a hodnocení v 
řízení veřejné zakázky "Sběr, svoz a 
využití komunálního bioodpadu pomocí 
velkoobjemových kontejnerů 2016 - 
2018" 
 

radní 
Plamínková 

  

59. 18673 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejných 
zakázek Provozování sběrných dvorů na 
území hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 
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60. 17400 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
pro stavbu č. 3119 TV Čakovice, etapa 
0025 Cukrovarská 1. část 
 

radní 
Plamínková 

  

61. 17401 ke jmenování komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek pro stavbu č. 3119 TV 
Čakovice, etapa 0025 Cukrovarská, 1. 
část 
 

radní 
Plamínková 

  

62. 18747 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
v řízení veřejné zakázky Zajištění sběru, 
svozu, využívání a odstraňování 
nebezpečných složek komunálního 
odpadu ze sběrných míst na území hl.m. 
Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

63. 18720 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky Zajištění sběru, svozu, využívání 
a odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ze sběrných míst na 
území hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

64. 18609 Ke jmenování komise pro otevírání 
obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v otevřeném řízení 
veřejné zakázky stavby č. 0133 TV 
Ďáblice, etapa 0007 - Červený mlýn 
 

radní 
Plamínková 

  

65. 18494 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v otevřeném řízení 
veřejné zakázky pro stavbu č. č. 4679 
„Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, 
et. 0002 rozšíření poldru“ 
 

radní 
Plamínková 

  

66. 18640 k  návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
„Zajištění exkurzí do komunitních zahrad 
a rodinných farem v Praze a okolí pro 
žáky škol hl. m. Prahy“ 
 

radní 
Plamínková 

  

67. 18643 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě s Ing. Václavem Zahradníkem na 
vodovodní přípojku k rodinnému domu 
č.p. 95 v ulici Pod akáty 
 

radní 
Plamínková 

  

68. 18115 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě 
 

radní 
Plamínková 
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69. 18363 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Řízené uvolnění 
narušených skalních bloků v soutěsce 
„Džbán“ v Divoké Šárce“ 
 

radní 
Plamínková 

  

70. 18548 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Úprava dolní 
části Velké Strahovské zahrady 
 

radní 
Plamínková 

  

71. 18453 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Revitalizace vybrané 
plochy v parku metodou hydroosevu" 
 

radní 
Plamínková 

  

72. 18608 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol o 
0662 - KULTURA  a 0962 - VNITŘNÍ 
SPRÁVA v r. 2015 
 

radní Wolf   

73. 18723 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP v r. 2015 
 

radní Wolf   

74. 18273 k návrhu na udělení daru Ing. Blahoslavu 
Lukavcovi ve výši 40 tis. Kč na úhradu 
části nákladů souvisejících s pořízením a 
umístěním zvonu Mistr Jan v Betlémské 
kapli a úpravu rozpočtu kapitoly 06 
 

radní Wolf   

75. 18596 k návrhu na rozšíření názvu investiční 
akce příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 č. 
0042452 - Rek. hydroizolací budovy obj. 
Amfora 
 

radní 
Nováková 

  

76. 17583 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu odměn příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 
2015 
 

radní 
Nováková 

  

77. 18655 zajištění garance Rady hl. m. Prahy k 
předložené kandidatuře na pořádání Her 
VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR - 
Praha 2017 
 

radní 
Nováková 

  

78. 18379 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
GAUDEAMUS na zajištění soutěže s 
názvem "Dějepisná soutěž studentů 
gymnázií ČR a SR" 
 

radní 
Ropková 

  

79. 18627 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění projektu 
"Zajištění činnosti česko-francouzských 
tříd s výukou vybraných předmětů ve 
francouzském jazyce na Gymnáziu Jana 
Nerudy, škole hlavního města Prahy, 
Hellichova 3, Praha 1 v roce 2015" 
 

radní 
Ropková 
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80. 18557 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

81. 18401 k návrhu na zapracování nového úkolu do 
rozpočtu na rok 2016 
 

radní 
Ropková 

  

82. 18665 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u 
soukromých škol na území hlavního 
města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

83. 18623 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2015 v kap. 0416 
 

radní 
Ropková 

  

84. 18420 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
odborná škola multimediální a propagační 
tvorby, s.r.o., se sídlem Stříbrského 2139, 
149 00 Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

85. 18674 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a střední škola 
waldorfská, se sídlem Praha 4, 
Křejpského 1501, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

86. 18540 k návrhu na uzavření podnájemní 
smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání 
společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem" 
 

radní 
Ropková 

  

87. 18534 ke schválení uzavření smlouvy o dílo 
veřejné zakázky malého rozsahu 
"Architekt 20. ročníku výstavy a 
přehlídky Schola Pragensis 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

88. 18561 k návrhu na uzavření objednávek na 
zajištění doprovodné přehlídky cechů a 
řemesel a zajištění soutěže pro žáky ZŠ 
při výstavě Schola Pragensis 2015 v 
Kongresovém centru Praha 
 

radní 
Ropková 

  

89. 18536 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Provedení projektových prací 
včetně TDI a výkon externího project 
managementu" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

90. 18824 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy z kap. 09 - Vnitřní správa do 
kap. 04 - Školství, mládež a sport pro 
Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy na 
realizaci akce "Rodinný den pro 
zaměstnance magistrátu 2015" 
 

ředitelka 
MHMP 
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91. 18670 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 
roku 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

92. 18742 Nákup skenerů 
 

ředitelka 
MHMP 
 

  

93. 18697 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
1.7.2015 do 7.7.2015 
 

Ing.Ondráčková   

94. 18726 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
15.7.2015 do 21.7.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

18695 Informace k průběhu projednání tisku R 17247 předkládaného náměstkem 
primátorky PhDr. Matějem Stropnickým 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

18707 Informace o aktuálním stavu státních podniků založených hl.m. Prahou (v režimu 
„likvidace“) 
 

radní Hašek 

18817 Informace o aktuálním stavu správy náplavek 
 

radní Hašek 

18650 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem ochrany prostředí MHMP v období duben - červen 2015. 
 

radní 
Plamínková 

 
 


	 P R O G R A M 

