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 P R O G R A M  
 24. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 6. 2016  

 
od 11.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 21. 6. 2016 
                           - zápis z 13. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 6. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  11.30 – 11.40  
2. 22345 k Memorandu o vzájemné spolupráci při 

rekonstrukci a dalším provozu Šlechtovy 
restaurace 
 
- předáno 23.6.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.40  

3. 22190 k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, 
kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.45 JUDr.Novaková 

4. 22419 
 
  

k pilotnímu provozu systému 
"Zjednodušené přepážky" na vydávání 
čipových karet společností Operátor ICT, 
a.s. a rozhodnutí o schválení uzavření 
Smlouvy o poskytování služeb pilotního 
provozu, podpory a rozvoje systému 
„Zjednodušená přepážka“ a dodatku č. 1 
ke Smlouvě o zajištění provozu Pražského 
centra kartových služeb č. 
INO/40/06/003083/2014 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.50 Ing.Fialka, MBA 
M.Fišer, Operátor 
ICT, a.s. 
zástupce AK 
Rowan Legal 
a AK Havel 
Holásek 

5. 22459 
 
  VH 

k výroční zprávě a schválení řádné účetní 
závěrky společnosti Operátor ICT, a.s. za 
rok 2015 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.55 představenstvo 
a dozorčí rada 
Operátor ICT, 
a.s. 
 

6. 22479 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl. městě 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.00  

7. 22383 
 
  VH 

k výroční zprávě a schválení řádné účetní 
závěrky společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. za rok 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.05 představenstvo 
a dozorčí rada 
TSK, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 18055 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0264 - 

SVC MHMP na rok 2016 
 
- předáno 23.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.10 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
hl.m. Prahy 

9. 22274 k návrhu na poskytnutí investičního 
transferu příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy z rezervy 
rozpočtu HMP na rok 2016 
 
- předáno 23.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.15 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek, 
ředitel ZOO 
hl.m. Prahy 

10. 22335 ke schválení Deklarace o spolupráci - 
Praha Evropské hlavní město sportu 2016 
mezi hl. m. Prahou a Českým rozhlasem 
 
- předáno 23.6.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.20 Ing.et Ing. Berková 
 

11. 22276 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů OSI MHMP na r.2016 v 
kap. 03 - doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

12.25 Ing.Prajer 

12. 22474 zpráva o stavu přípravy Metropolitního 
plánu 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

12.30 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

13. 22357 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné a 
konsolidované účetní závěrky a 
vypořádání hospodářského výsledku za 
rok 2015 společnosti Pražská plynárenská 
Holding a.s. 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.35 představenstvo 
a dozorčí rada 
Pražská 
plynárenská 
Holding a.s. 
 

14. 22330 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 29.6.2016 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.40  

15. 16507

• 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
přidělení veřejné zakázky v užším řízení 
na stavební práce s názvem 
"Rekonstrukce objektu Královská obora 
č.p. 74", zahájeném 14.8.2014 odesláním 
oznámení užšího řízení v ISVZ US pod 
ev.č. zakázky 49167l 
 
- předáno 30.3.16 
- staženo5.4.16 
- • předáno 22.6.16 

 

radní Grabein 
Procházka 

12.45 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 22217 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. VII" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.50 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

17. 22380 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem "Oprava dlažeb, 
konstrukce venkovní terasy a izolací v 
areálu Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80, 
Praha 9" 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

12.55 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

18. 22363 k revokaci usnesení Rady HMP č.3281 ze 
dne 22.12.2015 k žádosti městské části 
Praha 16 o souhlas s bezúplatným 
nabytím budovy č.p. 1269 v k.ú. Radotín 
z vlastnictví České republiky - Státního 
pozemkového úřadu a spoluvlastnického 
podílu 1/3 stavby č.e. 2105 v k.ú. Radotín 
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 16, 
předložené dle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.00 Ing.Svoboda 
 

19. 22472 k uzavření smlouvy veřejné zakázky na 
služby s názvem "Pasportizace veřejného 
osvětlení" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.05 Ing.Plavec,  
předseda předst. 
TCP a.s. 

20. 21094 k návrhu na novaci smluvního vztahu s 
Nemocnicí Na Bulovce 
 
- předáno 17.6.16 
- odloženo na OP 17.6.16 
 

radní Lacko 13.10 Ing.Svoboda 

21. 16467 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Kanalizace Nemocnice Na Bulovce - 
projektové práce" a ke schválení 
jmenování komise 
 
 
 

radní Lacko 13.15 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 21938 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

- nevyúčtovaná záloha společnosti 
EUROCAST, a.s., poskytnutá OMI 
MHMP v r. 1992 v rámci komplexní 
bytové výstavby 
 
- předáno 15.6.16 
- odloženo na OP 17.6.16 
 

radní Lacko 13.20 Ing.Prajer 

23. 22279 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na služby - zhotovení projektové 
dokumentace pro stavbu č. 8548 
Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic, etapa 0002 Stoka H2 
Běchovická 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.25 Ing.Prajer 

24. 21204 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 889/201 v k. ú. Karlín do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 15.6.16 
- odloženo na OP 17.6.16 
- výměna DZ – 22.6.16  
  

radní 
Plamínková 

13.30 Ing.Vermach,Ph.D 

25. 22282 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím 
řízení a výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce Stavba č. 0050 TV 
Slivenec, etapa 0007 U Náhonu 
+ CD 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.35 Ing.Vermach,Ph.D 

26. 13648 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
"Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 
7500 TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké 
údolí" 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.40 Ing.Vermach,Ph.D 

27. 22444 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
"Opravy protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, linie Modřany" 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.45 Ing.Vermach,Ph.D 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 22437 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce na akci 
"Opravy protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, linie Výtoň, Podolí, 
Smíchov" 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní 
Plamínková 

13.50 Ing.Vermach,Ph.D 

29. 22261 
 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za účetní rok 2015 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Wolf 13.55 představenstvo 
a dozorčí rada 
Obecní dům, a.s. 

30. 21951 k návrhu výstav v režimu bezplatného 
užívání v Křížové chodbě a Rytířském 
sále Staroměstské radnice v Praze pro 2. 
pololetí roku 2016 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní Wolf 14.00 Mgr.Cipro 

31. 22245 k návrhu zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na  prezentaci hl.m.Prahy v 
zahraničních televizích 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní Wolf 14.05 Mgr.Cipro 

32. 22144 k návrhu na  založení Nadačního fondu 
Praha ve filmu! Prague Film Fund! 
 
- předáno  23.6.16 
 

radní Wolf 14.10 Mgr.Cipro 

33. 22287 k návrhu na vyhlášení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 
2017 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Wolf 14.15 Mgr.Skalický 
 
 

34. 22236 k návrhu na čerpání peněžních fondů 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP na rok 2016 
 
- předáno 22.6.16 
 

radní Hodek 14.20 PhDr.Klinecký 
 

35. 21550 k Memorandu o spolupráci při realizaci 
individuálního projektu "Systémový 
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí" 
 
- předáno 23.6.16 
 

radní Hodek 14.25 Mgr.Vacek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36. 22088 k návrhu na uzavření smluv o užívání 

telefonních linek zapojených do telefonní 
ústředny Magistrátu hlavního města Prahy 
se společnostmi ARAMARK, s.r.o. a 
ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. a k výpovědi 
Smlouvy č. D/01/29/01 ze dne 30. 12. 
1996 společnosti ARAMARK, s.r.o. 
 
- předáno 22.6.16 
- výměna USN, DZ, nová P3 - 23.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

14.30 Ing.Pekárková 

37. 22011 k vyloučení v řízení veřejné zakázky 
"Obnova oken v památkově chráněné 
budově Městské knihovny v Praze" 
 
- předáno 22.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

14.35 Ing.Pekárková 

38. 21950 k záměru odboru služeb na realizaci 
veřejné zakázky "Dodávka kancelářského 
nábytku" a ke jmenování hodnotící 
komise v řízení této veřejné zakázky 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.40 Ing.Pekárková 

39. 22138 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 
věže Staroměstské radnice" a ke 
jmenování hodnotící komise v řízení této 
veřejné zakázky 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.45 Ing.Pekárková 

40. 22195 návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 " 4. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.50 Ing.Fialka, MBA 

41. 22339 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.55 Ing.Dederová 

42. 22200 k uzavření smlouvy se společností 
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. 
pro potřeby kampaně Praha - Evropské 
hlavní město sportu v prostorách letiště 
Václava Havla 
 
- předáno 23.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

15.00 Ing.et Ing. Berková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
43. 22450 k dalšímu postupu hl. m. Prahy ve věci 

registru smluv 
 
- předáno 22.6.16 
 

ředitelka 
MHMP 

15.05  

44.  Podání  15.10  
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 22089 k návrhu na personální změny v komisi 

Rady HMP - Řídící rada nového 
společného IDS Prahy a Středočeského 
kraje 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  
 

2. 22320 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 22327 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí z Operačního 
programu Zaměstnanost a z Výkonné 
agentury pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast z programu 
Erasmus+ 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 22333 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
11 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 22387 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Lysolaje k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 22104 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
výkon sociální práce, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
a úpravu limitu prostředků na platy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 22299 k návrhu na vrácení neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ Praha 6 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 22316 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 22324 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 22328 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Zaměstnanost pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 22334 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na realizaci projektů v 
rámci Programu prevence kriminality v 
roce 2016 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 22342 k návrhu na přijetí transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí z Ministerstva 
životního prostředí pro OCP MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 22344 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na úhradu 
nákladů na atestační zkoušky a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 22364 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 22370 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Ďáblice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 22394 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na likvidaci léčiv a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 22401 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 22405 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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19. 22410 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 22411 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 22413 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 21752 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu komunikačního vedení „OMS 
PODA - Praha, Pankrác III.etapa, část E“ 
na pozemcích 3175/1,4 a 879/33 v k.ú. 
Krč, Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

23. 21770 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení užívání 
dočasné stavby „Restaurace McDonald’s - 
Metro, Holešovice“, na pozemcích parc. 
č. 186/1, 186/4, 2278/1, 2279/1 v k.ú. 
Holešovice, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

24. 21792 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  za 
účelem prodloužení užívání dočasné 
stavby „Nohejbalového a tenisového 
areálu TJ Pankrác na Reichknetce“ na 
pozemcích parc. č. 2623/1 a 2626/2 v k.ú. 
Nusle, Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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25. 21809 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro  Letenskou pláň a Letenské sady  za 
účelem stavebního záměru „Obnova části 
Letenských sadů - severní část“, na 
pozemcích parc.č. 2137/1,2, 2125/1, 
2124, 2122/2, 2123/2, 2205/2, 2206, 
2121, 2118/21, 2132, 2127/2 v k.ú. 
Holešovice, Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

26. 21783 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 3 
(pozemky v k.ú. Žižkov a Vysočany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 22098 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti stezky a cesty se 
společností České dráhy, a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 21779 k návrhu na uzavření smlouvy o úhradě 
ceny věcného břemene - služebnosti 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 20928 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc.č. 4142/4 a parc.č. 4177, k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 20877 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc.č. 788/1, parc.č. 857 a parc.č. 2174, 
vše v k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 21340 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 101/25 a 10/26 v k. ú. Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 21342 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
265/116 o výměře 309 m2 v k. ú. Újezd u 
Průhonic, ve vlastnictví 
MIKROTECHNA s.r.o. za část pozemku 
parc.č. 265/117 o výměře 4 m2, pozemek 
parc.č. 265/118 bez stavby bez čp/če o 
výměře 71 m2, část pozemku parc.č. 
265/396 o výměře 75 m2, pozemek 
parc.č. 265/572 o výměře 23 m2 a 
pozemek parc.č. 265/573 o výměře 8 m2 
v k. ú. Újezd u Průhonic, ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 21790 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 21546 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 
Procházka 
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35. 21774 k návrhu na udělení souhlasu s 

podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 22201 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

37. 22312 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

38. 22273 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2477 ze 
dne 9.9.2014 k návrhu personálních změn 
členů Komise Rady hl.m. Prahy pro 
projekt ÚČOV  na Císařském ostrově 
 

radní 
Plamínková 

  

39. 22396 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
a pro hodnocení a posouzení nabídek pro 
stavbu č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 
Poustka, 4.část 
 

radní 
Plamínková 

  

40. 22248 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy kap. 02 
Městská infrastruktura a kap. 10 Pokladní 
správa v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

41. 21512 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2016 OTV MHMP v kapitole 
02 
 

radní 
Plamínková 

  

42. 21192 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebností s firmou 
RLRE Dorado Property, s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

43. 22256 k úpravě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na realizaci dotačního programu 
"Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze 
- pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech" 
 

radní 
Plamínková 

  

44. 22238 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, se společností Stupice s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

45. 22084 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, se společností Casta a.s. 
 

radní 
Plamínková 
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46. 22403 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

na část pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeném do správy OCP MHMP, se ZT 
HOLDING a.s. pro dočasné umístění 
sochy 
 

radní 
Plamínková 

  

47. 21469 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Domov pro 
seniory Ďáblice 
 

radní Hodek   

48. 22148 k návrhu na delimitaci investiční akce č. 
0042315 "Rekonstrukce objektu Pražská" 
z příspěvkové organizace hl. m. Prahy v 
působnosti odboru ZSP MHMP Domov 
se zvláštním režimem Terezín na odbor 
OSI MHMP k zajištění stavby 
 

radní Hodek   
 

49. 22231 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace 
Potravinové bance, o.s. z kap. 0504 v roce 
2016 
 

radní Hodek   

50. 22251 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na rozvojový program 
"Podpora navýšení kapacit ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2016" č.j. 
MSMT-10938/2016, ve znění Dodatku č. 
1, č.j. MSMT-14850/2016-1 
 

radní 
Ropková 

  

51. 22371 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

52. 22354 k podmínkám realizace projektu Publicita 
a informovanost o OP PPR 
 

radní 
Ropková 

  

53. 22464 ke zrušení veřejné zakázky " Výměna 
vizualizačního systému ve velkém 
zasedacím sále na Nové radnici" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

22277 Informace o plnění povinností hlavního města Prahy jako plátce daně z přidané 
hodnoty v roce 2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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