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 P R O G R A M  
 21. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 6. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 31. 5. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 22009 

 
  VH 

k roční účetní závěrce společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost za rok 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 představenstvo 
DP HMP, a.s. 
dozorčí rada 
DP HMP, a.s. 

3. 21898 k návrhu na udělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Mgr.Fáberová 

4. 21704 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - školství, mládež a 
sport 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Fáberová 

5. 22109 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 
v programech III.A.2., III.B.2, III.C.2. a 
grantů v oblasti podpory projektů v rámci 
titulu Evropské hlavní město sportu 2016 
v programech II.2., III.2. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 

6. 22198 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
ve prospěch Fotbalové asociace ČR na 
projekt UEFA EURO 2016 Fanzóna Žluté 
lázně 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 22051 k Účetním závěrkám příspěvkových 
organizací zřizovaných hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy za rok 
2015 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.35 Ing.Melkesová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 22082 k návrhu na rozpočtová opatření 

související s daní z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období roku 2015 a k 
vratkám podílů na daňové povinnosti hl. 
m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.40 JUDr.Thuriová 
 

9. 22193 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v souvislosti s dodatečnými přiznáními k 
dani z příjmů právnických osob hl. m. 
Prahy a k vratkám podílů na dodatečné 
daňové povinnosti hl. m. Prahy městským 
částem hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45 JUDr.Thuriová 
 

10. 22191 ke Zprávě nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
hlavního města Prahy za období od 1. 
ledna 2015 do 31. prosince 2015 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.50 JUDr.Thuriová 
Ing.Melkesová 
zástupce NEXIA  
AP, a.s. 
 

11. 21684 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. čtvrtletí 2016 
 
- předáno 1.6.16 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.55 Ing.Melkesová 
JUDr.Thuriová 
Ing.Prajer 
Ing.Vermach,Ph.D 
Ing.Svoboda 
 
 
 

12. 21990 k návrhu Zásad, Harmonogramu a 
Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města 
Prahy na rok 2017, střednědobého 
výhledu do roku 2022 a dlouhodobého 
výhledu 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.00  

13. 21687 k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2016 a rozpočtového výhledu hlavního 
města Prahy do roku 2021 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.05  
 

14. 22171 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 MČ Praha - Běchovice na investiční 
akci  "Úpravy v Parku běžců" 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.10  

 
 
 



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 22177 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu vl. 
hlavního  města Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.15 PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 

16. 22225 k návrhu na přidělení finančních 
prostředků do oblasti školství a sportu a s 
tím spojených úprav rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. 
m. Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.20  

17. 10540
B 

k návrhu zadání celoměstsky významné 
změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2822/00 
(Praha -Troja - Umístění rodinného domu 
v příznivější poloze) 
+ CD 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

18. 14979 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1213/07  
(Praha - Petrovice; výstavba hromadných 
garáží s bariérovými bytovými domy) 
+ CD 
 
- předáno 1.6.16 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
JUDr.Hromasová, 
starostka MČ 
Praha-Petrovice 
 

19. 14984 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1412/07  
(Praha - Petrovice; výstavba bytového 
domu na místě původního vedení 220 kV) 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
JUDr.Hromasová, 
starostka MČ 
Praha-Petrovice 
 

20. 14983 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1411/07  
(Praha - Petrovice; výstavba sportoviště 
pro přilehlé obytné území) 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
JUDr.Hromasová, 
starostka MČ 
Praha-Petrovice 
 

21. 14986 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 
ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1582/07  
(Praha - Zbraslav; výstavba rodinných 
domů) 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha-Zbraslav 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 15002 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 

ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1761/07  
(Praha 18; výstavba prodejen a úprava 
parkové zeleně) 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kabický, 
starosta MČ 
Praha 18 
 

23. 17390 k návrhu na ukončení pořizování 
celoměstsky významné změny Z 2834/00 
ÚP SÚ hl.m. Prahy  
(MČ Praha 4 - vymezení dvou traťových 
spojek metra C-D a D-C, příp. korekce 
vymezení úseku trasy metra D Pankrác - 
Nádraží Krč a stanice Olbrachtova)+ CD 
 
- předáno 1.6.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc 
starosta MČ 
Praha 4 

24. 21115 k oznámení záměru městské části Praha 4 
na prodej věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské 
části Praha 4, pozemku  v k.ú. Krč, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) 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 6.4.16 
- odloženo na OP 7.4.16 
- přerušeno 26.4.16 
- dodatek – 1.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Svoboda 
Mgr.Štěpánek,CSc 
starosta MČ 
Praha 4 
Mgr.Zicha, zást. 
starosty MČ 
Praha 4  

25. 21163 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 - Lysolaje (pozemek v k.ú. 
Lysolaje) 
 
- odloženo na OP 29.4.16 
- předáno 1.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 Ing.Svoboda 
 

26. 20403 k návrhu na schválení soudního smíru - 
pozemky parc.č. 1319/1 a 1319/2 k.ú. 
Hlubočepy 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 Ing.Svoboda 
 

27. 21376 k návrhu na pronájem objektu č.p. 50, ul. 
Dykova 20, Praha 10 umístěném na 
pozemku parc.č. 2114 vše k.ú. Vinohrady 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 21309 k návrhu  na uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem nebytových prostor 
umístěných v objektu č.p. 463 ul. 
Melantrichova 15 - Michalská 18, Praha 1 
k.ú. Staré Město 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 Ing.Svoboda 
 

29. 21861 k Inventarizační zprávě o inventarizaci 
majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2015 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Svoboda 
 

30. 18535 k návrhu na schválení koncesního 
projektu s názvem " Obnova a provoz 
Staroměstské tržnice" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30 Ing.Svoboda 
 

31. 22048 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbám bez čp./če. 
na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy 
v k.ú. Řepy a k.ú. Stodůlky 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 Ing.Svoboda 
 

32. 22061 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva k osmi stavbám bez 
čp./če. na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy v k.ú. Liboc 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.40 Ing.Svoboda 
 

33. 22087 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Liboc 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.45 Ing.Svoboda 
 

34. 18409 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1262/31 v k.ú. Háje do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.50 Ing.Svoboda 
 

35. 20699 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 9 (pozemek v 
k.ú. Prosek) a k návrhu změny zřizovací 
listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.55 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 21914 "Dodávky hodnostních značení na 

uniformy Městské policie hl. m. Prahy na 
4 roky" 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Hadrava 12.00 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

37. 21926 k veřejné zakázce "Dodávka speciálních 
vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy", část C 
 
- předáno1.6.16 
 

radní Hadrava 12.05 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

38. 21183 k návrhu na uzavření dvou smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 
- staženo z ORR 19.4.16 
- předáno 20.4.16 
- odloženo na OP 21.4.16 
 

radní Lacko 12.10 Ing.Švrčinová 

39. 21489 k návrhu použití fondu investic a odprodej 
neupotřebitelného movitého majetku 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy - 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.15 PhDr.Klinecký 
 

40. 21980 k návrhu na uvolnění investiční dotace z 
kapitoly 0544 na projekt Adiktologické 
centrum městské části Praha 12 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.20 PhDr.Klinecký 
 

41. 21927 k návrhu na udělení účelové dotace na 
podporu aktivit v oblasti místní Agendy 
21 - oblast zdraví a zdraví životní styl, na 
lokální úrovni městským částem hl. m. 
Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.25 PhDr.Klinecký 
 

42. 21943 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace společnosti Memoriál Josefa 
Odložila, s.r.o. z kap. 0544 v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.30 PhDr.Klinecký 
 

43. 21904 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Všeobecné fakultní nemocnici v 
Praze z kap. 0504 v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.35 PhDr.Klinecký 
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44. 21872 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové investiční 
dotace z kap. 0504 v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Lacko 12.40 PhDr.Klinecký 
 

45. 22237 k návrhu na úpravu smluvních vztahů se 
společností COPA Retail, k. s. 
 

radní Lacko 
spolupředkládá 
primátorka 
hl.m. Prahy 
radní Wolf 
 

12.45  

46. 21971 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a rozdělení zisku za rok 2015 
společnosti Kolektory Praha, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

12.50 Ing.Švec, předs. 
předst.Kolektory 
Praha, a.s., 
dozorčí rada 
Kolektory 
Praha, a.s. 
 
 

47. 19294 ke zrušení veřejné zakázky stavba č. 0204 
TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Plamínková 

12.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

48. 20497 k návrhům na úplatné nabytí pozemku 
parc. č st. 416/2 v k.ú. Sojovice, propojení 
vodovodního řadu v k.ú. Sojovice a 
Káraný, pozemku parc. č.753/2 v k.ú. 
Káraný a souvisejícího vybavení z 
vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.00  

49. 21659 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
514 ze dne 17. 3. 2015 a usnesení Rady 
HMP č. 129 ze dne 26. 1. 2016/usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 5/49 ze dne 26. 3. 
2015 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 
13/55 ze dne 28. 1 2016 k návrhu na 
udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti 
kultury a umění na rok 2015 a na rok 
2016 
 
- předáno 2.6.16 
 

radní Wolf 13.05 Mgr.Cipro 

50. 21571 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - OZV MHMP v roce 2016 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2016 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Wolf 13.10 Mgr.Cipro 
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51. 22032 k návrhu na přerozdělení kapitálových 

výdajů rozpočtu hl. m. Prahy schválených 
odboru SVM MHMP na rok 2016 v 
kapitole 0883 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní Hodek 13.15 Ing.Svoboda 

52. 21608 ke zrušení veřejné zakázky na realizaci 
akce „ZUŠ Klapkova 156/25, Praha 8 – 
půdní vestavba“ 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.20 Mgr.Němcová 

53. 21661 k vyloučení nabídky uchazeče Konstruktis 
Praha, spol. s r.o. a BB PROJEKT s.r.o. z 
řízení veřejné zakázky "DD 
NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9 - sanace 
objektu" 
 
- předáno 2.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.25 Mgr.Němcová 

54. 21723 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "DD 
NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9 - sanace 
objektu" 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.30 Mgr.Němcová 

55. 21825 k návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Střední škola - Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské, 
Praha 9, Poděbradská 1/179, s 
příspěvkovou organizací Střední odborné 
učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 
5, s účinností od 1. 7. 2016, s tím, že 
přejímající organizací, která převezme 
veškerá práva a závazky, bude 
příspěvková organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.35 Mgr.Němcová 

56. 21479 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou  neinvestiční účelové 
dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z. 
ú. na realizaci 9. ročníku Celostátního 
setkání učňovské mládeže Machři roku 
2016 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.40 Mgr.Němcová 

 
 



 9 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
57. 21952 ke schválení projektu Publicita a 

informovanost o OP PPR 
 
- předáno 1.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.45 PhDr.Hauser 
 

58. 21865 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem Aktualizace studie 
„Předběžné posouzení využití finančních 
nástrojů v Operačním programu Praha - 
pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti 
pro období 2014 - 2020“ a konzultační 
činnost při přípravě a následné 
implementaci finančních nástrojů 
 
- předáno 2.6.16 
 

radní 
Ropková 

13.50 PhDr.Hauser 

59. 22233 ke schválení projektů v rámci 3. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

13.55 PhDr.Hauser 

60. 21973 k návrhu na uzavření rámcové smlouvy a 
k návrhu na vyloučení v řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Činnost 
koordinátora BOZP na stavbách 
realizovaných zadavatelem“ 
 
- předáno 1.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

14.00 Ing.Pekárková 

61. 22146 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření 
městských částí hl. m. Prahy za rok 2016 
Magistrátem hl. m. Prahy pro období do 
30.6.2017 
 
- předáno 1.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

14.05 Ing.Ondráčková 

62. 22178 k návrhu programu jednání 18. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16.6.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

14.10  

63.  Podání  14.15  
64.  Operativní rozhodování Rady HMP    
65.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 18984 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy v působnosti odboru 
SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21706 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
ve prospěch spolku Tenisový klub Sparta 
Praha, z. s. na akci J&T Banka Prague 
Open 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21957 k návrhu na přijetí účelového investičního 
i neinvestičního transferu ze SFDI pro 
Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2016 o tyto 
transfery 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21984 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 22057 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 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ Praha 6, Praha 7, Praha 17 a 
Praha 18 a k návrhu na vrácení 
neinvestičního příspěvku Úřadu práce ČR 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 20715 k návrhu změny zřizovací listiny p.o. 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky hlavního města Prahy, se sídlem 
Praha 1, Školská 15 a 
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 hl. m. Prahy městské 
části Praha 1 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 20414 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 8 (pozemky v k.ú. Libeň) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 21130 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
- Suchdol (pozemky v k.ú. Sedlec) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 21150 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 hl. m. Prahy městské 
části Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice, 
k.ú. Vršovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 21252 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 
městským částem Praha 20 a Praha - 
Vinoř (pozemky v k.ú. Horní Počernice a 
Vinoř) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 21238 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 svěřené věci z vlastnictví hl. m. 
Prahy městské části Praha-Nedvězí 
(pozemek v k. ú. Nedvězí u Říčan) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 21427 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 20 
(pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 21446 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 
14 (pozemky v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 21462 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 
14 (pozemky v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 21732 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 svěřené věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 14 
(pozemek v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 20028 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc. č. 4963/1, parc. č. 2380/1 a pozemku 
parc č. 4963/3  o celkové výměře 284 m2 
vše v k.ú. Smíchov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 21060 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 575 k.ú. Vysočany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 21527 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 73 a parc.č. 74/1 jejichž součástí 
jsou stavby v k.ú. Kolovraty 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 Grabein 
Procházka 

  

19. 22072 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Dolní Počernice, Lahovice a Zadní 
Kopanina 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 Grabein 
Procházka 

  

20. 22036 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti (věcného břemene) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 22056 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 22069 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

23. 22017 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 21432 k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

3187 ze dne 15.12.2015 ke způsobu 
pronájmu malometrážních bytů v domech 
hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

25. 21823 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávky hlavního města Prahy 
bytovému družstvu 
 

radní Lacko   

26. 22047 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
pro stavbu č. 3106 TV Suchdol, etapa 
0002 - Kanalizace Budovec 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 21968 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Lesy hl.m.Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 21186 k návrhu plánů dílčích povodí na území 
hl.m. Prahy 
+ CD 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 22050 ke jmenování komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek pro stavbu č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace 
Budovec 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 22025 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - 
OPP MHMP a příspěvkové organizace hl. 
m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy v roce 
2016 
 

radní Wolf   

31. 21837 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Mezigeneračnímu a dobrovolnickému 
centru TOTEM, z.s. z kap. 0550 v roce 
2016 
 

radní Hodek   

32. 21989 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

33. 21788 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

34. 21915 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 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 2016" 
 

radní  
Ropková 

  

35. 21853 k návrhu změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SML MHMP 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 21415 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Karlínská 
obchodní akademie a vyšší odborná škola 
ekonomická 
 

radní 
Ropková 

  

37. 22073 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K 
Brance 72 
 

radní 
Ropková 

  

38. 22034 k prohlášení Silná obnovená regionální 
politika pro všechny regiony po roce 2020 
 

radní 
Ropková 

  

39. 21954 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2016 
 

radní 
Ropková 

  

40. 17540 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 
 

radní 
Ropková 

  

41. 21764 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 
32/3 
 

radní 
Ropková 

  

42. 21744 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 10, Práčská 37 
 

radní 
Ropková 

  

43. 21827 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Pražská 
konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 a 
příspěvkové organizace Karlínské 
gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 
 

radní 
Ropková 

  

44. 22099 k Inventarizační zprávě o výsledcích 
inventarizace majetku a závazků hl. m. 
Prahy, kde subjektem hospodaření je 
vlastní hl. m. Praha, včetně návrhu na 
vypořádání inventarizačních rozdílů 
zjištěných při inventarizaci za rok 2015 
 

ředitelka 
MHMP  

  

45. 20190 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostor v úkrytu civilní ochrany v ulici 
Generála Janouška čp. 1060, Praha 9 - 
Černý Most 
 

ředitelka 
MHMP 

  

46. 22086 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu 
některých úkolů řídícího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2014-
2020 
 

ředitelka 
MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
47. 21895 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.4.216 do 3.5.2016 
 

Ing.Ondráčková   

48. 22005 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
4.5.2016 do 10.5.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

22091 Informace o stavu pohledávek hl.m.Prahy k 31.12.2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

22037 Informace ke zpracování Koncepční studie ulice Bělohorská 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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