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 P R O G R A M  
 32. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 10. 2016 

 
od 13.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 27. 9. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  13.00 – 13.10  
2. 23243 k předložení Zprávy o vyhodnocení 

pilotního provozu Lítačky od 1. 3. 2016 
do 31. 8. 2016 
 
- předáno 27.9.16 
- staženo 27.9.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

13.10 Ing.Fialka,MBA 
Fišer, Operátor  
ICT, a.s. 

3. 22993 k úpravě celkových nákladů u víceletých 
investičních akcí a změně názvu 
investiční akce odboru INF MHMP. 
 
- předáno 29.9.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

13.15 Ing.Fialka,MBA 

4. 23116 k vyhodnocení plnění objednávky 
veřejných služeb s Dopravním podnikem 
hl.m. Prahy, a.s. za 2. čtvrtletí 2016 
 
- předáno 29.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

13.20 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 
 

5. 23141 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou 
zakázku na realizaci veřejné zakázky na 
dodatečné služby pro 
stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - 
Smíchov, geotechnický monitoring pro 
rozšíření podrobného inženýrsko-
geologického průzkumu 
 
- předáno 29.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

13.25 Ing.Prajer 

6. 23468 k  urbanistické soutěži na transformační 
území Nákladového nádraží Žižkov 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

13.30 Mgr.Boháč, 
pověř. řízením 
IPR HMP 

7. 21289 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky v jednacím 
řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku 
"Zateplení univerzity Dubečská - 
dodatečné stavební práce" 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

13.35 Ing.Svoboda 
zástupce AK  

 Bánský &                                       
Partneři 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 21653 Informace o záměru a odůvodnění záměru 

uzavřít smlouvu o provedení služby na 
úschovu, údržbu a provozování čerpací 
techniky pro stavbu "Protipovodňová 
opatření na ochranu hl. m. Prahy" se 
společností Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Hadrava 13.40 Ing.Svoboda 

9. 22407 k návrhu záměru na umístění výjezdových 
základen Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy na stanoviště Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Lacko 13.45 PhDr.Klinecký 
MUDr.Kolouch, 
MBA, ředitel ZZS 
HMP 
 

10. 20889 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Lacko 13.50 Ing.Švrčinová 

11. 23168 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce ke stavbě č. 3111 TV Lysolaje, 
etapa 0013 Poustka 4. část 
 
- předáno 29.9.16 
- výměna DZ – 29.9.16 
 

radní 
Plamínková 

13.55 Ing.Vermach,Ph.D. 

12. 23125 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím 
řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce "stavba č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace 
Budovec" 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní 
Plamínková 

14.00 Ing.Vermach,Ph.D. 

13. 23208 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0138 TV 
Kunratice, etapa 0021 Pražského povstání 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní 
Plamínková 

14.05 Ing.Vermach,Ph.D. 

14. 22675 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 632/1 v k. ú. Újezd, parc. č. 584/9 v k. 
ú. Háje a parc. č. 458/13 v k. ú. Petrovice 
do vlastnictví hl.m. Prahy (38 045 m2 – 
vodní plocha, zeleň) 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní 
Plamínková 

14.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 23165 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 

ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru kultury, zahraničních 
vztahů a cestovního ruchu 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Wolf 14.15 Mgr.Cipro 
 

16. 22913 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců, limitu prostředků na platy, 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu 
v kap. 05 na rok 2016 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Hodek 14.20 PhDr.Klinecký 
 

17. 23218 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí 
finančních prostředků z kap. 0504 formou 
účelové investiční dotace MČ Praha 
Běchovice 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Hodek 14.25 PhDr.Klinecký 
 

18. 22598 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku: Stavba č. 42692 
Výstavba domků Odlochovice 
 
- předáno 29.9.16 
 

radní Hodek 14.30 Ing.Prajer 
 

19.  Podání  14.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23072 k uložení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně příspěvkové organizaci Dům dětí a 
mládeže Praha 3 - Ulita 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23085 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2016 o finanční prostředky přijaté od 
MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení 
Ministerstvu financí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 23297 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ MHMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 12, 15 a 
22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 23040 k žádosti městské části Praha 9 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Libeň z vlastnictví ČR- Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 9, 
předložené podle § 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 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

5. 23189 k žádosti městské části Praha - Zbraslav o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemků 
v k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu - 
Ministerstvo vnitra, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha - Zbraslav, 
předložené podle § 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 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

6. 23224 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

7. 23225 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

8. 22890 k návrhu na přidělení účelové neinvestiční 
dotace SH ČMS - Městskému sdružení 
hasičů hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

9. 23315 ke zrušení usnesení Rady hl. m.Prahy č. 
2026 ze dne 16.8.2016 k návrhu na 
poskytnutí účelových investičních dotací 
z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 
2016 MČ Praha - Dubeč na dofinancování 
projektu realizovaného v rámci programu 
MŽP č. 115270 - Likvidace škod po 
živelních pohromách 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 22360 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola 
zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 
 

radní 
Ropková 

  

11. 21700 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
v řízení veřejné zakázky "Gymnázium 
Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C" 
 

radní 
Ropková 

  

12. 21701 ke jmenování hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení 
veřejné zakázky "Gymnázium Nad Štolou 
P7 - Nástavba budovy C" 
 

radní 
Ropková 

  

13. 23216 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2016 o neinvestiční 
transfer z MŠMT určený pro Základní 
školu, Praha 3, Lupáčova 1/1200, jejímž 
zřizovatelem je MČ Praha 3 na projekt So 
Far So Near v souvislosti s udělením 
ocenění v rámci "Evropské jazykové ceny 
LABEL" 
 

radní 
Ropková 

  

14. 23081 k návrhu na upřesnění celkových nákladů 
investičních akcí v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 
 

radní 
Ropková 

  

15. 23098 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 
na zmařenou přípravu a realizaci stavby u 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

16. 23308 k návrhu odpovědi panu Mgr. Romanu 
Mrázikovi na stížnost na Gymnázium, 
Praha 7, Nad Štolou 1 
 

radní 
Ropková 

  

17. 23305 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 5, Pod Radnicí 5 
 

radní 
Ropková 

  

18. 23119 k návrhu Pravidel pro fungování 
Akademie umění a kultury pro seniory 
HMP 
 

radní 
Ropková 
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Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23411 Informace - zpráva představenstva  společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ke 
dni 30.6.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

23428 Informace - zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. ke dni 30.6.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 
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