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 P R O G R A M  
 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 5. 2015 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 19. 5. 2015  
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17838 k volbě přísedících Městského soudu v 

Praze 
 
-  předáno 20.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 17987 ke kolektivnímu vyjednávání v DPP 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.15 Ing. Ďuriš, předs. 
předst.  DP HMP 
 

4. 17756 k návrhu na poskytnutí investičního 
transferu příspěvkové organizaci ROPID 
 
-  předáno 20.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 17685 k návrhu na využití finančních prostředků 
určených na investiční akci TSK HMP č. 
42131 Praha Bez Bariér 
 
-  předáno 20.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 
 

6. 17843 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

-  předáno 20.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30 PhDr.Hauser 

7. 16929 k návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 
NAP/21/04/004794/2009 o nájmu 
nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 
4/3 ul. Modřanská v k.ú. Modřany, 
uzavřené mezi Hlavním městem Prahou 
(pronajímatel) a paní Monikou Loeblovou 
(nájemce), spočívající v navýšení 
měsíčních zálohových plateb za služby 
 
-  předáno 20.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.35 Ing.Koucký 

8. 17296 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2014 - závěrečný účet 
 

-  předáno 20.5.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.40 JUDr.Thuriová 
Ing.Melkesová 
Ing.Svoboda 
Ing.Albert,Ph.D. 
Ing.Koucký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 17854 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 19 z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
 

-  předáno 19.5.15 
-  staženo 19.5.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.45 P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 

10. 12792 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku 
parc. č. 910/151, v k.ú. Písnice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hašek 9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 12975 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Kbely a k. ú. Satalice z vlastnictví 
pobočného spolku Tělocvičná jednota 
Sokol Satalice do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hašek 9.55 Ing.Svoboda 
 

12. 15385 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 3341/218 v kat. území Chodov, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti 1. Regionální uzavřený 
investiční fond, a.s. 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hašek 10.00 Ing.Svoboda 
 

13. 15669 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části objektu č.p. 900, ul. 
Dubečská 10, Praha 10, umístěného na 
části pozemku parc.č. 137, pozemku 
parc.č. 3117/1 a části pozemků parc.č. 
139, 140/1 vše k.ú. Strašnice 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hašek 10.05 Ing.Svoboda 
 

14. 17901 k návrhu na zpětvzetí výpovědí ze dne 
7.11.2014 k nájemní smlouvě ze dne 10. 
11. 1998 a k návrhu na schválení dodatku 
č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 10. 11. 
1998 
 

-  předáno 21.5.15 
 

radní Hašek 10.10 Ing.Svoboda 
 

15. 17835 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám 
 

 
 

radní Hašek 10.15 Ing.Svoboda 
 

16. 18005 k návrhu na zřízení Inventarizační komise 
Rady  hl.m. Prahy 
 

 
 

radní Hašek 10.20 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17. 17597 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci 
dokončení protipovodňových opatření hl. 
m. Prahy 
-  předáno 20.5.15 
 

radní Hadrava 10.25 Ing.Svoboda 

18. 17209 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 17 
(kamerová stanoviště) 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hadrava 10.30 Ing.Svoboda 

19. 15093 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"Poskytování servisu motocyklů pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 
roky 2014 - 2018" 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Hadrava 10.35 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

20. 17969 návrh na schválení realizace projektu na 
účasti  Hlavního města Prahy v dotačním 
programu Ministerstva vnitra ČR 
"Bezpečnostní dobrovolník" v roce 2015 

 
 

radní Hadrava 10.40  

21. 17572 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Obnova cest ve 
starém parku Stromovka 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní 
Plamínková 

10.42 Ing.Cibulková 

22. 17720 k návrhu na přidělení grantů na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Cibulková 

23. 17037 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky -
stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 

-  předáno 6.5.15 
- výměna P1 7.5.15 
-  přerušeno 12.5.15 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Albert,Ph.D. 
 

24. 17102 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 

-  předáno 6.5.15 
-  přerušeno 12.5.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

25. 17068 k návrhu na uzavření Příkazní smlouvy s 
Generálním konzulátem ČR v Chicagu na 
zajištění organizace části akce Dny Prahy 
v Chicagu 2015 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Wolf 11.00 Mgr.Cipro 

26. 17652 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Pražská informační služba a k návrhu na 
úpravu rozpočtu kap. 0662 - OZV MHMP 
v r. 2015 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Cipro 
PhDr.Dolanská, 
MBA, ředitelka 
PIS 

27. 17973 k návrhu na doplnění komise Rady hl. m. 
Prahy - Rady světové památky 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní Wolf 11.10  

28. 17689 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní 
místo ředitele příspěvkové organizace 
Dům dětí a mládeže Jižní Město 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní 
Nováková 

11.15 Mgr.Hanovský 
Ing.Vaníček 

29. 16567 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "Střední 
škola technická, Zelený pruh  P4 - 
rekonstrukce střechy dílen" v objektu  
Střední škola technická, Praha 4, Zelený 
pruh 1294 
 

-  předáno 20.5.15 
 

radní 
Ropková 

11.20 Mgr.Němcová 

30. 17883 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
legislativního a právního Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 

-  předáno 21.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Dederová 
Mgr.Pantoflíčková 

31. 17421 Administrace významné veřejné zakázky 
INF MHMP 
 
-  předáno 20.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Mánek 

32. 17059 ke zrušení usnesení Rady HMP č.1156 ze 
dne 2.7.2013 k záměru odboru vnitřní 
správy MHMP na realizaci veřejné 
zakázky Sjednocení a zajištění servisní 
péče produktů Océ 
 
-  předáno 20.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

33. 17982 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1163 ze dne 19.5.2015 k návrhu 
programu jednání 7. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28.5.2015 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.40  

34.  Podání  11.45  
35.  Operativní rozhodování Rady HMP    
36.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 17842 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17797 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 městské části 
Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

3. 17834 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 
 

  

4. 17837 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
13 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření 
společensky účelného pracovního místa 
vyhrazeného pro uchazeče o zaměstnání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

5. 17872 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k uzavření dohody s Úřadem práce České 
republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. 
Prahu za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku na jejich 
vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

6. 17886 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu z Ministerstva vnitra na projekt 
Barevná devítka 2015 pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 17888 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 14 a Praha 
16 a k návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 17654 
 
   

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na 
činnost odborného lesního hospodáře a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17908 
 
 

k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a  
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a  
jejich poskytnutí MČ Praha 13 a  MČ 
Praha - Slivenec 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 17938 
 
 

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 k poskytnutí účelových 
investičních dotací MČ Praha 19 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

 
 
 



 7

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 17857 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k uzavření dohody s Úřadem práce České 
republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. 
Prahu za účelem vytvoření společensky 
účelného pracovního místa vyhrazeného 
pro uchazeče o zaměstnání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 16512 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro Čimický přivaděč, za účelem 
prodloužení doby užívání autobazaru na 
pozemku parc. č. 1053 v k.ú. Čimice, 
Praha 8 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

13. 16521 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro území areálu Národní kulturní 
památka Vyšehrad za účelem realizace 
stavebního záměru "Stánek s 
občerstvením a veřejným WC", parc. č. 
123 v k.ú. Vyšehrad, Praha 2 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

14. 17736 k návrhu na úplatné nabytí splaškové 
kanalizace a vodovodu v k.ú. Vinoř z 
vlastnictví společnosti UNISTAV Vinoř 
II, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, 
IČO: 29287120, do vlastnictví hlavního 
města Prahy za ujednanou cenu splaškové 
kanalizace ve výši 500,- Kč a vodovodu 
za ujednanou cenu 500,- Kč a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hašek   

15. 17672 k návrhu na úplatné nabytí světelného 
signalizačního zařízení „SSZ 8.244 
Voctářova - Koželužská“ a stavebních 
úprav křižovatky Voctářova x Koželužská  
z vlastnictví DOCK V1, s.r.o. se sídlem 
Voctářova 2449/5, Praha 8, IČO 
28467108 do vlastnictví hlavního města 
Prahy za ujednanou kupní cenu ve výši 
1.000,- Kč (včetně DPH) a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hašek   

16. 17415 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Hašek   

17. 17639 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Hašek   

18. 17573 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

19. 17587 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

20. 17688 ke zrušení veřejné zakázky malého 
rozsahu na zhotovení stavby č. 0134 TV 
Dolní Počernice, etapa 0007-Národních 
hrdinů 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 17687 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 17861 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace a hodnocení v 
řízení veřejné zakázky "Obnova části 
Letenských sadů - Okolí Hanavského 
pavilonu " 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 17380 k uzavření smlouvy  veřejné zakázky 
malého rozsahu na zajištění inženýrské 
činnosti pro stavbu č. 3111 TV Lysolaje, 
etapa 0013 Poustka, 4. část 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 16962 k návrhu na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy 
Dům dětí a mládeže Praha 6, Dům dětí a 
mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7, 
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, 
Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM 
a Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

radní 
Nováková 

  

25. 17344 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 
Jesenická 1, 106 00 Praha 10 
 

radní 
Ropková 

  

26. 17155 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na 
Popelce 18 
 

radní 
Ropková 

  

27. 17432 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 9, Litoměřická 726 
 

radní 
Ropková 

  

28. 17739 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola a příspěvkové organizace Střední 
škola a Mateřská škola Aloyse Klara 
 

radní 
Ropková 

  

29. 17777 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
 

radní 
Ropková 

  

30. 17764 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31. 17817 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

32. 17607 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 
na zmařenou přípravu stavby u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

33. 17041 k realizaci objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu - "Organizační zajištění 
besed s veterány II. světové války na 
středních školách zřizovaných HMP v I. 
pololetí roku 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 16967 k uzavření smluv o distribuci elektřiny v 
napěťové hladině vysokého napětí pro 
odběrná místa Hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

35. 17887 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2014 v rámci OP LZZ a 
na úpravu běžných výdajů v roce 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

36. 17836 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
29.4.2015 do 5.5.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

17806 Informace o stavu pohledávek hl.m.Prahy k 31.12.2014 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

17884 Informace o činnosti Metropolitní ozvučné desky v prvním pololetí roku 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 
 


