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 P R O G R A M  
 26. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 7. 2015  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 30. 6. 2015  
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18476 k volbě přísedících Městského soudu 

v Praze 
 
-  předáno 15.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 18374 k pojmenování ulic na území hlavního 
města Prahy 
 
-  předáno 15.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 18571 ke schválení Memoranda o spolupráci 
mezi hl.m. Prahou a Univerzitou 
Karlovou v Praze 
 
-  předáno 15.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20  

5. 17881 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu 
 
-  předáno 15.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Mgr.Cipro 

6. 18332 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o 
silniční dopravě 
 
-  předáno 15.7.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Heroudek 

7. 18385 Projekt metra I.D 
 
- předáno 16.7.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Ďuriš, g.ř. 
DP hl.m. 
Prahy,a.s. 

8. 18621 k problematice rozvoje železniční 
dopravy v rámci systému PID 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing.et Ing. 
Tomčík, 
ředitel ROPID 

9. 18356 k návrhu na financování stavební akce na 
pozemní komunikaci Městskou částí 
Praha 3 na majetku hl.m. Prahy, který je 
ve správě TSK hl.m. Prahy 
 
-  předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10. 18357 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy v kapitole 03 
Doprava 
 
-  předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

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

11. 18041 k odůvodnění veřejné zakázky „Rámcová 
smlouva na běžnou a souvislou údržbu 
pozemních komunikací na území hl.m. 
Prahy“ 
 

 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

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

12. 18590 k návrhu na odprodej vybouraného 
dlažebního materiálu ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

13. 15174 k záměru na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy 
 

 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

14. 18566 k personálnímu a technickému zajištění v 
souvislosti se správou Tunelového 
komplexu Blanka Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy 
 

 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

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

15. 18402 
 

 

k návrhu na zapojení privátních 
hromadných garáží do systému parkovišť 
P+R 
 

- předáno 16.7.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

16. 18359 ke zvýšení celkových nákladů 
investičních akcí Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy financovaných z 
rozpočtu hl.m. Prahy 
 

- předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.20 Ing.Kaas 

17. 17954 k návrhu na přiznání odměn zástupci 
statutárního orgánu příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy ROPID a 
příspěvkové organizace TSK HMP za 2. 
pololetí 2014 
 

-  předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.25 Ing.Kaas 

18. 18605 k zahájení přípravy Plánu udržitelné 
mobility 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

19. 18355 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na "Opravy Vysočanské 
radiály - svodidla" 
 
-  předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.35 Ing.Prajer 

20. 18549 k uzavření smlouvy zakázky malého 
rozsahu na "Zpracování žádosti o dotaci 
do OP Doprava" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Ing.Prajer 

21. 18399 k návrhu na převod profinancovaných 
investičních nákladů od počátku výstavby 
mezi stavbami kapitoly 0220 - OTV 
MHMP a kapitoly 0322 - OSI MHMP 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.45 Ing.Prajer 

22. 18520 k revokaci usnesení Rady HMP č.1014 ze 
dne 5.5.2015 k revokaci usnesení Rady 
HMP č.2663 ze dne 3.10.2014 k návrhu 
na zajištění údržby Trojského mostu a 
jeho předpolí v období 1.5.2015 - 
30.6.2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Ing.Prajer 

23. 18290 k vypracování koncepční studie ulice 
Klapkova 
 
-  předáno 15.7.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.55 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

24. 17247
A 

k šetření Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže podle § 19a zákona č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v 
souvislosti s pražskými stavebními 
předpisy a smlouvou hl. m. Prahy se spol. 
JCDecaux o výstavbě, provozování a 
reklamním využití městského mobiliáře 
dne 14. listopadu 1999; 
 
-  předáno 9.6.15 
-  přerušeno 9.6.15 
-  přerušeno 16.6.15 
-  výměna USN,  DZ + 3x příloha USN -    
    24.6.15 
-  neschváleno 30.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

11.00 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

25. 18383 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo na zajištění výstavby 
horkovodního zdroje s čerpací stanicí v 
areálu teplárna Holešovice 
 
-  předáno 30.6.15 
-  přerušeno 30.6.15 
 

radní Hašek 
 

11.05 JUDr.Novotný 
předs. předst. 
Pražská 
teplárenská 
Holding, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

26. 18657 k projednání zahájeného jednání o 
akvizici Pražské teplárenské LPZ, a.s. ze 
strany Pražské plynárenské, a.s. 
 
 

radní Hašek 11.10 Ing.Janeček,  
předs. předst. 
Pražská 
plynárenská, a.s. 

27. 15896 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 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.15 Ing.Svoboda 

28. 17409 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 
6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.20 Ing.Svoboda 

29. 17722 k návrhu na zajištění provozování 
halových garáží situovaných pod objekty 
č.p. 628 a 629 ul. Limuzská, Praha 10, 
č.p. 2579 ul. Běhounkova, Praha 13 a č.p. 
3427 ul. Jordana Jovkova, Praha 12 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.25 Ing.Svoboda 

30. 17875 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1117/9, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 
1118/4, 1344/1, 1344/3, 1344/10, 
1344/11, 1344/12, 1344/13 a 1346 v k. ú. 
Hostivice do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.30 Ing.Svoboda 

31. 18138 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Jinonice 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.35 Ing.Svoboda 

32. 17181● k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 121 k.ú. Troja a vyplacení úhrady 
za faktické užívání 
 
-  předáno 13.5.15 
-  neschváleno 17.5.15 
-  ●předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 
 

11.40 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

33. 18148 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Stodůlky 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Hašek 11.45 Ing.Svoboda 

34. 17634 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2160/30-33 a 2160/267 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a spoluvlastníků 
společných částí domů č.p. 1794-97, a 
pozemků parc. č.2160/164 a 2171/80-81, 
vše k.ú. Stodůlky, z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků domu Fantova 1794-1797 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Lacko 11.50 Ing.Svoboda 

35. 18083 k návrhu na úplatný převod podílu id. 1/2 
k pozemku parc.č. 1264/2 v kat. území 
Háje, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
spoluvlastnictví vlastníků domu č.p. 511, 
Hviezdoslavova ulice, Praha 4 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní Lacko 11.55 Ing.Svoboda 

36. 17623 k návrhu na úplatný převod podílu k 
pozemkům parc.č. 1265/1 (id.1/2), parc.č. 
1266/2 (id. 1/2), parc.č. 1262/11 (id. 1/2) 
a parc.č. 1262/12 (id. 1/2) a pozemku 
parc.č. 1262/27, vše v kat. území Háje, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 512 a 513, 
Hviezdoslavova ulice, Praha 4 
 
- předáno 15.7.15 
 

radní Lacko 12.00 Ing.Svoboda 

37. 15369 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1645/1 a 1646/1 v k. ú. Troja z 
podílového spoluvlastnictví Jany Černé, 
Pavla Pazderky, Pavla Štětky a Mileny 
Tůmové do vlastnictví hl. m. Prahy 
 
 
 

Lacko 12.05 Ing.Vermach,Ph.D. 

38. 17718
A 

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 
0020 Ke Kašně" 
 
-  předáno 22.6.15 
-  neschváleno 23.6.15 
 

radní 
Plamínková 

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

39. 18203 k revokaci usnesení Rady HMP č. 38 ze 
dne 19. 1. 2010 k návrhu na úplatné 
nabytí částí pozemků parc. č. 1785/2 a 
parc. č. 1785/17 v k. ú. Hlubočepy do 
vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 0050 "TV Slivenec, etapa 0007 - 
Komunikace U Náhonu" 
 
- předáno 16.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Vermach,Ph.D. 

40. 18264 k návrhu Střednědobého investičního 
plánu vodohospodářské infrastruktury 
HMP  pro roky 2016 – 2020 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.20 Ing.Žejdlík, předs.
představenstva 
PVS, a.s. 

41. 17924 k uzavření smlouvy veřejné zakázky na 
Kácení a provedení řezů dřevin pro stavbu 
č.6963 "Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově" etapa 
0008 - kompenzační opatření 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Prajer 

42. 16708 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o 
prodeji dřeva z pokácených stromů při 
realizaci opatření č.12 - rekultivace v 
aktivní zóně záplavového území na 
Císařském ostrově pro stavbu č. 6963 
"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 
Praha na Císařském ostrově" etapu 0008 - 
kompenzační opatření 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.30 Ing.Prajer 

43. 17871 k revokaci usnesení Rady HMP č.831 ze 
dne 21.4.2015 k návrhu na zřízení 
"Komise Rady HMP pro řešení celkové 
koncepce Císařského ostrova a jeho 
širšího okolí" a převodu finančních 
prostředků z OSI MHMP na IPR HMP za 
účelem zajištění Studie veřejného 
prostoru Císařského ostrova 
 
- předáno 16.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.35 Ing.Prajer 

44. 17559
A 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Rekonstrukce hlavního průhledu 
obory Hvězda" 
 
-  předáno 17.6.15 
-  neschváleno 23.6.15 
-  dodatek -  15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.40 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

45. 17895 k záměru realizovat veřejnou zakázku 
Zajištění sběru, svozu, využívání a 
odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ze sběrných míst na 
území hl.m. Prahy 
 

-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.45 RNDr.Kyjovský 

46. 18417 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů OCP MHMP v kapitole 02 - 
městská infrastruktura 
 

-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Plamínková 

12.50 RNDr.Kyjovský 

47. 18601 ke schválení "Dohody o vypořádání 
vzájemných práv a povinností" mezi 
společnostmi Kvintum s.r.o., PVA a.s., 
ABF, a.s. a Hlavním městem Praha 

radní Wolf 12.55 Ing.Drábek, 
jednatel Kvintum 
s.r.o. 
Ing.Sehnal,  
předs. předst. 
PVA a.s. a ABF, 
a.s. 
T.Kotrč, 
místopředs. 
předst. ABF, a.s. 
a člen předst. 
PVA a.s. 
zástupce 
ROWAN 
LEGAL, 
advokátní 
kancelář s.r.o. 
 

48. 17392 k návrhu zřízení stálé expozice k 700. 
výročí narození Karla IV. v Domě U 
Zlatého prstenu a v souvislosti s tím 
prověření záměru funkčního propojení 
objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy 
 

-  předáno 15.7.15 
 

radní Wolf 13.00 Mgr.Skalický 

49. 18466 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a 
přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2015 
 

 
 

radní 
Nováková 

13.05 Mgr.Hanovský 

50. 18525 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Střední odborná 
škola, Praha 5, Drtinova 3/498 
 

-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.10 Mgr.Němcová 
PaedDr.Nedomová 

51. 18491 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium prof. 
Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 
 

-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.15 Mgr.Němcová 
Mgr.Jana Drake 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

52. 18497 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Gymnázium Na 
Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.20 Mgr.Němcová 
Mgr.Kašpar 

53. 18360 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, 
Slezská 21 
 
- předáno 16.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.25 Mgr.Němcová 
PaedDr. Klouba 

54. 18338 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola při Všeobecné fakultní 
nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 
 
- předáno 16.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.30 Mgr.Němcová 
Mgr.Gabrielová 
 
 

55. 18334 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce: "Střední odborné učiliště 
Praha-Radotín - rozšíření venkovní 
kanalizace a rekonstrukce komunikace", 
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín, 
Pod Klapicí 11/15, s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 
-  předno 15.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.35 Mgr.Němcová 

56. 17932 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "VOŠZ a SZŠ 
Alšovo nábřeží - Vybudování jídelny 
včetně úprav suterénních prostor školy a 
bezbariérového zpřístupnění objektu 
školy" 
 
-  předáno 15.7.15 
 

radní 
Ropková 

13.40 Mgr.Němcová 

57. 18381 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Střední 
průmyslová škola Na Proseku, Praha 9 - 
rekonstrukce střech" 
 
- předáno 16.7.12 
 

radní 
Ropková 
 

13.45 Mgr.Němcová 

58. 18397 k uzavření příkazní smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu - Zajištění 
výkonu TDI a koordinátora BOZP na akci 
"Střední průmyslová škola Na Proseku, 
Praha 9 - rekonstrukce střech" 
 
- předáno 16.7.12 
 

radní 
Ropková 
 

13.50 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

59. 18213 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Přístavba 
nového vstupu do ZUŠ Jižní Město" 
 
- předáno 16.7.12 
 

radní 
Ropková 
 

13.55 Mgr.Němcová 

60. 18387 k uzavření příkazní smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu  Zajištění 
výkonu TDI a koordinátora BOZP na akci 
"Přístavba nového vstupu do ZUŠ Jižní 
Město" 
 
- předáno 16.7.12 
 

radní 
Ropková 
 

14.00 Mgr.Němcová 

61. 18319 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic a fondu odměn příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů a z 
fondu investic příspěvkové organizace 
Pohřební ústav hl. m. Prahy na III. a IV. 
čtvrtletí 2015 
 
-  předáno 15.7.15 
 
 

radní 
Ropková 

14.05 Ing.Svoboda 

62. 18552 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy 
 
-  předáno 15.7.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.10 Ing.Dederová 
Ing.Vacínová 

63. 18461 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
komunikace a marketingu Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 
-  předáno 15.7.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.15 Ing.Dederová 
Ing.et Ing. 
Berková 

64. 17145 k záměru odboru VEZ realizovat 
podlimitní veřejnou zakázku na "Pořízení 
podpůrného nástroje pro optimalizaci 
nákladů za dodávky elektřiny a zemního 
plynu a sdružené nákupy energií pro hl. 
m. Prahu a jím zřízené příspěvkové 
organizace" 
 
-  předáno 27.5.15 
-  odloženo na OP 29.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.20 Mgr.Chroustová, 
MBA 

65. 18248 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu "Projektové práce na 
opravu střech budovy Městské knihovny" 
 
-  předáno 15.7.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.25 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

66. 17953 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" 
 
- předáno 16.7.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.30 Ing.Pekárková 

67.  Podání  14.35  
68.  Operativní rozhodování Rady HMP    
69.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 18439 k návrhu na personální doplnění složení 
Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast 
regulace loterií a jiných podobných her na 
území hl. m. Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

2. 18615 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
velkého znaku hlavního města Prahy pro 
Prakul Production, s.r.o. 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

3. 18613 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
malého a velkého znaku hlavního města 
Prahy pro MAFRA, a.s. 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

4. 18589 k uplatnění veřejného zájmu při 
kulturních a sportovních akcích konaných 
na komunikacích hl.m. Prahy v roce 2015 
 

městek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

5. 18224 ke zprávě o aktivitách v oblasti zvyšování 
bezpečnosti na komunikacích 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 18075 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7. 18567 k návrhu seznamu lokalit pro zahájení 
investiční přípravy z položky BESIP 
rozpočtu hl. m. Prahy k realizaci v roce 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 18604 k návrhu na poskytnutní finančních 
prostředků formou daru občanskému 
sdružení NaKole 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

9. 18591 k vyhodnocení kampaně Do práce na kole 
2015 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 18559 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu od MČ Praha 5 a příspěvků 
cizích subjektů na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti zajišťované 
autobusovou dopravou PID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

11. 18578 k návrhu na financování akcí Městskou 
částí Praha 2, Městskou částí Praha 7 a 
Městskou částí Praha 8 na majetku hl. m. 
Prahy, který je ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

12. 18339 ke schválení úprav podmínek realizace 
projektů Technická pomoc Operační 
program Praha - Konkurenceschopnost 
2011 - 2015 a Technická pomoc Operační 
program Praha - Adaptabilita 2011 – 2015
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

13. 18545 k návrhu na revokaci usnesení RHMP č. 
1639 ze dne 30. 6. 2015 k návrhu na 
přijetí neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva financí určeného 
pro MČ HMP na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním nových voleb do 
zastupitelstev obcí a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha – Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 18554 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 18539 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 

  

16. 18509 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na projekt 
financovaný v rámci Programu švýcarsko-
české spolupráce a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 18526 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratce finančních prostředků Ministerstvu 
pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 18555 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 
Centrum sociálních služeb Praha a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 18484 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění dotačního 
programu "Podpora nadaných žáků 
základních a středních škol v roce 2015" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 18510 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a  
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 20, MČ Praha - Libuš, 
MČ Praha - Satalice,  MČ Praha - 
Slivenec a MČ Praha – Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 
 



 13

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 18410 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na financování 
připravenosti poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 18501 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 

  

23. 18481 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015  a  k  poskytnutí  
účelových  neinvestičních  dotací MČ 
Praha 14, MČ  Praha 13  a  MČ Praha 10 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 18475 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 – Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 18433 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na Program prevence 
kriminality určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 18487 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 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27. 18407 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 18502 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí 
nákladů za činnosti v oblasti zabránění 
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění 
tuberkulózou a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 17942 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  za 
účelem záměru „Prodloužení užívání 
staveb dočasných garáží“ na pozemcích 
parc. č. 1450 a 1451 v k.ú. Lhotka,  
Praha 4 
 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 
 

  

30. 18113 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu optické telekomunikační sítě 
„FTTH Praha - lokalita PH02 Kostnické 
náměstí“, na pozemcích parc. č. 4348, 
331, 302/2, 4342, 233, 255, 664, 665, 
872, 502, 515, 528, 611, 4356, 4354, 
603/1, 211, 562, 4350, 585 v k.ú. Žižkov, 
Praha 3 
 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 
 

  

31. 18153 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro Libeňskou spojku za účelem stavby 
„Rekonstrukce BD - Chlumčanského 2 - 
8, v ul. Chlumčanského č.p. 346/2, 343/4, 
339/6, 310/8,“ na pozemcích  parc.č. 
293/2, 293/3, 293/4 a 293/5 v k.ú. Libeň 
Praha 8 
 

náměstek 
primátorky 
Stropnický 
 

  

32. 18289 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem stavby „Přístavba a 
nástavba domu v ul. Nádražní“, na 
pozemku parc.č. 653 v k.ú. Smíchov, 
Praha 5 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

33. 18294 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem realizace stavby 
„Zastřešení centra volnočasových aktivit 
studentů v areálu koleje Strahov“, na 
pozemku parc. č. 2458/32 v k.ú. Břevnov, 
Praha 6 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
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34. 17775 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 - Ďáblice 
(vodohospodářský majetek - tlaková 
kanalizace v k.ú. Ďáblice) 
 

radní Hašek 
 

  

35. 18164 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Holešovice 
 

radní Hašek 
 

  

36. 17553 k návrhu směny pozemku parc.č. 615/77 o 
výměře 13 m2 v k.ú. Prosek za pozemek 
parc.č. 615/100 o výměře 13 m2 
 

radní Hašek 
 

  

37. 17963 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc. č. 1658/1 k.ú. Strašnice 
 

radní Hašek 
 

  

38. 4161 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č.st. 260, parc.č.st. 261 a parc.č. 
565/4 v k.ú. Maršov I ve vlatnictví České 
republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu má Zemědělský podnik Razová, 
státní podnik v likvidaci, IČO 136 42 090, 
se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6  
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hašek 
 

  

39. 17936 k návrhu na nevyužití nabídky 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Dejvice 
 

radní Hašek   

40. 17916 k návrhu na bezúplatné nabytí 
nemovitosti 
 

radní Hašek   

41. 18118 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikace pro pěší včetně zeleně v k.ú. 
Dejvice z vlastnictví ING Real Estate 
Development CR, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

42. 16604 k návrhu výjimky z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl. m. Prahy 
 

radní Hašek   

43. 18331 k návrhu na pronájem bytů 
 

radní Lacko   

44. 18343 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

45. 18438 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k 
bytu hl. m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   
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46. 17893 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

47. 18067 k návrhu na rozpočtové opatření k 
poskytnutí mimořádných finančních 
prostředků SH ČMS -  Sbor dobrovolných 
hasičů Praha -Běchovice na pořízení 
praporu a s tím spojené stuhy, stojanu a 
stožáru ve výši 40 tis. Kč v souvislosti s 
oslavami 120. výročí jejich založení z 
rozpočtu oddělení krizového 
managementu MHMP 
 

radní Hadrava   

48. 16791 k návrhu na uzavření Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene, uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene a podání návrhu na 
vklad věcného břemene do katastru 
nemovitostí, spočívajícího v instalaci a 
umístění telekomunikační technologie v 
rámci akce ,,Připojení Policie ČR, 
oddělení OKTE Metalografie v areálu 
Správy služeb hlavního města Prahy, 
Kundratka 19, Praha 8 v rámci projektu 
KIVS na telekomunikační síť  T- Mobile" 
 
 

radní Hadrava   

49. 18274 k uzavření dodatku mandátní smlouvy na 
stavbu č. 0012  "Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 
Zbraslav - Radotín, část 31 Lipence - 
Dolní Černošice" 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 18220 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 724/1 v k. ú. Slivenec do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

51. 18088 k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce 
č. VYP/54/09/009016/2015 s Městskou 
částí Praha 7, jako půjčitelem 
 

radní 
Plamínková 

  

52. 18297 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP, změnu názvu inv. akce vč. 
využití inv. prostředků a zvýšení 
celkových nákladů inv. akcí v roce 2015 
 

radní Wolf   

53. 18038 k návrhu na použití peněžních fondů 
příspěvkových organizací v působnosti 
OZV MHMP v r. 2015 
 

radní Wolf   

54. 18392 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Divadlo pod Palmovkou v r. 2015 
 

radní Wolf   

55. 18222 k návrhu na přijetí partnerství hlavního 
města Prahy v oblasti cestovního ruchu 
pro rok 2015 
 

radní Wolf   



 17

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

56. 18295 k návrhu na zrušení konkursního řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Dům dětí a 
mládeže Jižní Město a na vyhlášení 
nového konkursního řízení 
 

radní 
Nováková 

  

57. 18291 k návrhu na vyhlášení Celoměstských 
programů podpory využití volného času 
dětí a mláděže na území hl. m. Prahy na 
rok 2016 
 

radní 
Nováková 

  

58. 18463 návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 
 

radní 
Nováková 

  

59. 18114 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů SVC MHMP 
 

radní 
Nováková 

  

60. 18347 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
02 a 06 
 

radní  
Nováková 

  

61. 18443 k návrhu na poskytnutí finanční 
prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů 
zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu 
v kap. 0264 SVC MHMP v roce 2015 
 

radní 
Nováková 

  

62. 18382 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

63. 18406 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní 
Ropková 

  

64. 18449 k odvodu z fondu investic u příspěvkové 
organizace Gymnázium Jana Keplera, 
Praha 6, Parléřova 2 a k navýšení 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v kap. 04 - školství, mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

65. 18462 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek u příspěvkových organizací v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

66. 18469 k návrhu na úpravu rozpočtu odboru SCZ 
MHMP v roce 2015 
 

radní 
Ropková 
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67. 18423 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
zajištění inženýrské činnosti - TDI a 
koordinátora BOZP na realizaci akce: 
"Střední odborné učiliště Praha-Radotín - 
rozšíření venkovní kanalizace a 
rekonstrukce komunikace", Střední 
odborné učiliště, Praha - Radotín, Pod 
Klapicí 11/15, s uchazečem doporučeným 
hodnotící komisí ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

68. 18352 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice 
 

radní 
Ropková 

  

69. 18325 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola pro zrakově postižené, 
Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní 
Ropková 

  

70. 18112 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru společnosti Věda 
nás baví, o.p.s., na zajištění projektu s 
názvem Vědecký jarmark 2015 
 

radní 
Ropková 

  

71. 18376 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
zajištění inženýrské činnosti - projekční 
práce na akci: "Gymnázium Loučanská, 
P5 - přestavba zahradního pavilonu na 
učebny", Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, 
Loučanská 520 s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

72. 18483 k návrhu na přerozdělení běžných a 
kapitálových výdajů rozpočtu hl. m. 
Prahy schválených na rok 2015 v 
kapitolách 05 a 03 
 

radní 
Ropková 

  

73. 18395 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 05 v 
roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

74. 18479 k uložení odvodu za porušení rozpočtové 
kázně příspěvkové organizaci Obchodní 
akademie, Praha 4, Svatoslavova 333 
 

radní 
Ropková 

  

75. 18371 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Vyšší 
odborná škola zdravotnická Suverénního 
řádu maltézských rytířů, se sídlem 120 00  
Praha 2, Ječná 33, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 
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76. 18576 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na program "Zvýšení mezd 
pracovníků soukromého a církevního 
školství" 
 

radní 
Ropková 

  

77. 18584 k návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 
Prahy pro otázky seniorů 
 

radní 
Ropková 

  

78. 18560 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 
 

  

79. 18353 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
10.6.2015 do 16.6.2015 
 

Ing.Ondráčková   

80. 18431 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
17.6.2015 do 23.6.2015 
 

Ing.Ondráčková   

81. 18472 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
24.6.2015 do 30.6.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

18266 Informace o plnění povinnosti hlavního města Prahy jako plátce daně z přidané 
hodnoty v roce 2014 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

18486 Informace k plnění kontrolního termínu usnesení RHMP č. 3120 ze  dne  4. 12. 
2014 
 

radní Hašek 

18577 Závěrečná zpráva komise Pražské vodohospodářské společnosti k prověření 
kvalitativní havárie v Dejvicích, pásmo 428 gravitace Andělky, květen 2015 
 

radní 
Plamínková 

18512 Informace k návrhu na přijetí opatření vůči ředitelce příspěvkové organizace 
Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, na základě provedené následné 
veřejnosprávní finanční kontroly 
 

radní 
Ropková 

 
 


