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 P R O G R A M  
 39. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 11. 2015  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 3. 11. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19488 k přípravě Integrované územní investice v 

Pražské metropolitní oblasti 
 
- předáno 4.11.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

3. 18096 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- předáno 6.11.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 19248 k vyloučení nabídky uchazeče SPS 
engineering, s.r.o. z řízení veřejné 
zakázky „SOU Gastronomie a podnikání, 
P9 - rekonstrukce terasy“ 
 
- předáno 4.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Němcová 

5. 19249 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "SOU 
Gastronomie a podnikání, P9 - 
rekonstrukce terasy" 
 
- předáno 4.11.15 
- výměna P5 DZ – 4.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Němcová 

6. 18574 k návrhu smlouvy o dílo na realizaci 
udržovacích prací potoka Brusnice 
prováděných v rámci stavby č. 0065 
"Strahovský tunel, 2. stavba" 
 
- předáno 6.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Prajer 

7. 19600 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou dotace z kap. 0504 v 
roce 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 PhDr.Klinecký 

8. 19863 
 
   
 
   

k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy z kap. 1016 městským částem hl. 
m. Prahy v roce 2015 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 19033 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, a k dalšímu postupu ve věci 
nakládání s těmito pozemky 
 
- předáno 4.11.15 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Svoboda 
 

10. 18300 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem objektu č.p. 78, ul. 
Hloubětínská 26, Praha 9, umístěného na 
pozemku parc.č. 70, pozemků parc.č. 70, 
parc.č. 71 a parc.č. 72/2, vše k.ú. 
Hloubětín 
 
- předáno 4.11.15 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 15904
A● 

k návrhu na schválení uzavření dodatků k 
nájemním smlouvám k.ú. Libeň a 
Vysočany 
 
- předáno 4.11.15  
● předáno 6.11.15 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Svoboda 
 

12. 19814 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Zajištění 
pronájmu, montáže, demontáže včetně 
revize a oprav vánočního osvětlení pro 
hl.m. Prahu v roce 2015“ 
 
- předáno 4.11.15 
 

radní Hadrava 10.00 Ing.Svoboda 
zástupce AK   
Bánský &                                       
Partneři 
 
 

13. 19826 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 
 
 

radní Hadrava 10.05 Ing.Svoboda 

14. 19592 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a k úpravě limitu 
odpisového plánu příspěvkových 
organizaci v působnosti OZV MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0662 - 
OZV MHMP v r. 2015 
 
- předáno 6.11.15 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea  
HMP  
Bc.Zajíc, ředitel 
MDP 
J.Schmid, ředitel 
Studia YPSYLON 
Ing.Stádník, 
ředitel NKP 
Vyšehrad 
Mgr.Štědroň, 
ředitel Divadla 
Na zábradlí 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 19545 k návrhu na přijetí partnerství hlavního 

města Prahy v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2015 
 
- předáno 6.11.15 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Cipro 

16. 19309 k revokaci usnesení Rady HMP č.1374 ze 
dne 9.6.2015 k návrhu na přidělení grantů 
v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2015 
 
- předáno 6.11.15 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Cipro 

17. 19137 k návrhu na udělení grantu v oblasti 
Kongresového turismu na rok 2015- 
II.kolo 
 
- předáno 4.11.15 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 
 

18. 19551 k záměru vymezení významných a 
tradičních akcí Praha Evropské hlavní 
město sportu 2016 
 
- předáno 4.11.15 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Fáberová 

19. 19495 k revokaci usnesení Rady HMP č.1146 ze 
dne 19. 5. 2015 k návrhu na udělení 
grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2015 
 
 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Skalický 

20. 19578 "Příprava a organizace plesu hlavního 
města Prahy" 
 
- předáno 6.11.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 Ing.et Ing.Berková 

21. 19659 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti 
advokáta hlavním městem Prahou 
 
- předáno 4.11.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.Ondráčková 

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19653 k Rozpracování principu spravedlivé 

distribuce nízkoprahových služeb na 
území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19654 k výstupům Deklarace z Glasgow 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19642 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol, 
zřizovaných městskými částmi hlavního 
města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19702 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 19710 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19713 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(střední odborné školy, vyšší odborné 
školy, speciální školy) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19716 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(gymnázia, školní jídelna, základní 
umělecké školy) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 19720 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (střední odborné učiliště, 
pedagogicko-psychologické poradny, 
domovy mládeže, dětské domovy) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 19696 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na 2. kolo rozvojového 
programu na podporu odborného 
vzdělávání v období od 1.8. do 
31.12.2015 (č.j.: MSMT-9599/2015-2) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 19266 

 
   

k revokaci usnesení RHMP č. 2461 ze dne 
13. 10. 2015 k vyhlášení  1., 2. a 3. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR a  revokaci usnesení RHMP č. 2460 
ze dne 13. 10. 2015 k vyhlášení 6. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 19725 k návrhu na částečné prominutí a odpis 
pohledávky hl.m. Prahy za dlužníkem 
Pavlou Hložkovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 19693 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 
za dlužníky Pavlem Bělohradským, 
Lukášem Helekalem a Olenou Myroniv 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 19825 k návrhu na změnu účelu a charakteru 
části investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Křeslice v roce 2014 a ponechané 
k využití v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 18939 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
městské části Praha - Klánovice z 
rozpočtu hlavního města Prahy z kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 19792 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
16 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 19727 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 

  

17. 19704 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 19721 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 

  

 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 19735 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 3 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 19738 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 

  

21. 19746 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 

  

22. 19743 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 6, Praha 
12 a Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 19796 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 

  

24. 19483 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 19834 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 - Nebušice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 19828 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních 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 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27. 19827 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 

  

28. 19590 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
obrany na péči o válečné hroby a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 19775 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Libuš na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 19830 
 
   
 
   

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

31. 19637 
 
   

k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 19633 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 
radní Lacko   

33. 15955 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 2 a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 2 
(pozemky a spoluvlastnický podíl stavby 
bez čp./če.v k.ú. Vinohrady) 
 

radní Hadrava   

34. 18906 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, v části týkající se 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 14  (pozemky pod  
komunikacemi v k.ú. Černý Most) 
 

radní Hadrava   

35. 19085 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 městským částem Praha 12, 
Praha 16 a Praha 19 (pozemky v k.ú. 
Komořany, Radotín a Kbely) 
 

radní Hadrava   

36. 18610 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 13 
(pozemky v k.ú. Stodůlky) 
 

radní Hadrava   

37. 18955 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 - Slivenec (pozemky 
v k.ú. Slivenec) 
 

radní Hadrava   

38. 19431 k návrhu na zrušení omezení dispozičních 
práv zapsaných na LV č. 41 pro k.ú. 
Podolí 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
39. 19412 k návrhu směny pozemku parc.č. 648/10 v 

k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města 
Prahy za pozemek parc.č. 1222 v k.ú. 
Hlubočepy 
 

radní Hadrava   

40. 19450 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Zadní Kopanina a Zbraslav 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 Hadrava   

41. 18547 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních 
děl, štěrkového vsakovacího tělesa, 
chodníků a veřejného osvětlení v k.ú. 
Slivenec a bezúplatné nabytí pozemků 
parc. 1754/328, parc.č. 1754/329 v k.ú. 
Slivenec to vše z vlastnictví Abbey, s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

42. 19118 k návrhu na úplatný převod podílu id.1/2 
pozemku parc.č. st. 3, jehož součástí je 
budova č. p. 34 s příslušenstvím - v k. ú. 
Strýčkovy 
 

radní Hadrava   

43. 19190 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se 
společností Dům národnostních menšin 
o.p.s. se sídlem Praha 2, Vocelova 602/3 
IČO: 28516346 
 

radní Hadrava   

44. 19444 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové 
služebnosti a s uzavřením dohody o 
postoupení smlouvy 
 

radní Hadrava   

45. 19204 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti ve prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Hadrava   

46. 19617 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

47. 19206 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Hadrava   

48. 18656 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti (věcného břemene) 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
49. 19751 k revokaci usnesení Rady HMP č.2407 ze 

dne 6.10.2015 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 Hadrava   

50. 18629 k revokaci usnesení Rady HMP č.1398 ze 
dne 13.9.2011 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 487/5 v k.ú. Třeboradice 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní  
Plamínková 

  

51. 19650 ke zrušení usnesení RHMP ke jmenování 
komise pro otevírání obálek a komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejné zakázky stavba č. 3113 „TV 
Přední Kopanina, etapa 0006 - Hokešovo 
náměstí“ 
 

radní  
Plamínková 

  

52. 19254 
 
  

k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci 
běžných a kapitálových výdajů v kap. 
0254 - OCP MHMP a úpravu 
kapitálových výdajů v kap. 0883 - SVM 
MHMP 
 

radní  
Plamínková 

  

53. 19708 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2015 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní Wolf   

54. 19523 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 0620 
- OTV MHMP a 0662 - OZV MHMP vč. 
zvýšení celkových nákladů inv. akcí v 
roce 2015 
 

radní Wolf   

55. 19319 k porušení rozpočtové kázně příspěvkové 
organizace Hvězdárna a planetárium 
hlavního města Prahy 
 

radní Wolf   

56. 19300 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k 
návrhu na zvýšení limitu odpisového 
plánu příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy v r. 2015 
 

radní Wolf   

57. 19666 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu odměn příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v roce 
2015 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
58. 19419 k návrhu na uzavření smlouvy o 

poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na 
Hrách VII. zimní olympiády dětí a 
mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji 
 

radní Wolf   

59. 19083 ke zrušení Usnesení Rady hl. m Prahy č. 
1744 ze dne 21. 7. 2015 k vyloučení v 
řízení veřejné zakázky a k návrhu na 
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku "Obnova oken v 
památkově chráněné budově Městské 
knihovny v Praze"a ke jmenování komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek v 
řízení této veřejné zakázky 
 
- předáno 4.11.15 
 

ředitelka 
MHMP 

  

60. 19811 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. INO/16/06/000306/2015 ze 
dne 30.9.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

61. 19880 k návrhu na rozpracování usnesení 10. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy - II. 
část ze dne 5.11.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

62. 19742 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
14.10.2015 do 20.10.2015 
 

Ing.Ondráčková   

63. 19807 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
21.10.2015 do 27.10.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19786 Informace k prověření námětu na omezení jízd TNA nad 12t mimo dálnice a 
rychlostní komunikace na území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

19782 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem ochrany prostředí MHMP v období červenec - září 2015. 
 

radní  
Plamínková 

19801 Informace o postupu při plnění úkolu RHMP k plánování vícezdrojového 
financování investic  do vodohospodářské infrastruktury. 
 

radní  
Plamínková 
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