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 P R O G R A M  
 21. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 6. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 26. 5. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17879 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se 

změnou věřitele dluhu zajištěného 
ručitelským prohlášením HMP vůči 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
 
-  předáno 15.5.15 
-  odloženo 19.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.10 Ing.Ďuriš, g.ř. 
DP hl.m. Prahy 
Bc. Češková, ek. 
řed. DP hl.m. 
Prahy 
 

3. 17756 k návrhu na poskytnutí investičního 
transferu příspěvkové organizaci ROPID 
 
-  předáno 20.5.15 
-  přerušeno 26.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.15 P.Procházka, 
pov. říz. ROPID 
Ing.Kaas 
 

4. 18097 ke Zprávě nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
hlavního města Prahy za období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2014 
 
-  předáno 29.5.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.20 Ing.Svoboda 
Ing.Melkesová 
zástupce NEXIA  
AP a.s. 
 

5. 17643 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. čtvrtletí 2015 
 
-  předáno 29.5.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.25  

6. 16588 k návrhu na nové uspořádání pozemků 
parc.č. 419/1, parc.č. 835/15, parc.č. 
903/6, parc.č. 910/1, parc.č. 910/3, parc.č. 
910/4, parc.č. 920/23 a parc.č. 920/24 v 
k.ú. Točná na základě komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Točná 
 
-  předáno 29.5.15 
 

radní Hašek 9.30 Ing.Svoboda 

7. 16759 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1417/1 v k.ú. Dubeč do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 29.5.15 
 

radní Hašek 9.35 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 17768 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 

ú. Malá Chuchle z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 29.5.15 
 

radní Hašek 9.40 Ing.Svoboda 

9. 15322 k návrhu na pronájem 17 bytů dle 
"Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ" 
 
-  předáno 27.5.15 
 

radni Lacko 9.45 Ing.Svoboda 

10. 15093 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"Poskytování servisu motocyklů pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 
roky 2014 - 2018" 
 
-  předáno 20.5.15 
-  staženo 26.5.15 
-  výměna P1 USN, DZ -  27.5.15 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

11. 17648 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci "Opravy 
protipovodňových opatření na ochranu hl. 
m. Prahy" 
 
-  předáno 27.5.15 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Albert,Ph.D. 
 

12. 17628 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2015 
 
-  předáno 27.5.15 
 

radní 
Ropková 

10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 17897 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Integrované centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Horní Poustevna 
 
-  předáno 29.5.15 
 

radní 
Ropková 

10.05 PhDr.Klinecký 
Ing.Chrtová 
 

14. 18103 k předání závazné informace hl. m. Prahy 
Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy k účasti města v dotačním 
programu  Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 
2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora 
polytechnické výchovy v mateřských a 
základních školách 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.10 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 17945 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

veřejných zakázek Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
-  předáno 27.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.15 Ing.Dederová 
JUDr.Petřík 

16. 17883 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
legislativního a právního Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 
-  předáno 21.5.15 
-  přerušeno 26.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20 Ing.Dederová 
 

17. 18042 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
-  předáno 29.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing.Dederová 
 

18. 17920 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Úpravy elektro 
rozvodů 1.PP – 3.NP v budově Nové 
radnice" 
 
-  předáno 27.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 Ing.Pekárková 

19.  Podání  10.35  
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. 16922 k návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 

NAN/21/04/003808/2006 o nájmu 
nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 
4/3 ul. Modřanská v k.ú. Modřany, 
uzavřené mezi Hlavním městem Prahou 
(pronajímatelem) a nájemcem, spočívající 
v navýšení měsíčních zálohových plateb 
za služby 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17915 k návrhu na financování stavebních akcí 
na pozemních komunikacích Městskou 
částí Praha 3 na majetku hl.m. Prahy, 
který je ve správě TSK hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
3. 17483 k vyúčtování provozu zóny placeného 

stání v MČ Praha 1 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

4. 17484 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 2 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

5. 17485 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 3 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

6. 17486 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 7 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

7. 17487 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 13 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

8. 17488 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 16 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

9. 17489 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 22 v roce 2014 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

10. 17696 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke 
smlouvě o výpůjčce s Národním divadlem 
na části komunikací Národní, Divadelní a  
Masarykovo nábřeží za účelem generální 
opravy fasády budovy Národního divadla 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

11. 15531 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
O2 Czech Republic a.s. na umístění 1 ks 
bezhalogenové trubky pro optický kabel 
do tubusu Tunelu Blanka v úseku 
Špejchar - Pelc Tyrolka 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

12. 17759 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 17825 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu z Ministerstva kultury na projekt 
Přechod z formátu UNIMARC na 
MARC21 v AKS Clavius (VISK 3) pro 
MČ HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 17826 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu z Ministerstva kultury v rámci 
grantu Knihovna 21. století určeného pro 
MČ HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 17839 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 17923 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 
 

  

17. 17880 
 
 

k návrhu na přidělení účelového transferu 
z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určeného na program "Podpora aktivit v 
oblasti integrace cizinců na území České 
republiky v roce 2015" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

18. 17948 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace z rámcového programu pro 
výzkum a inovace EU - Horizont 2020 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

19. 17952 
 
 

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 3, 18 a 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

20. 17981 
 

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

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

21. 18014 
 
 

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
projekt financovaný v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 16930 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro velké rozvojové území Dolní 
Počernice - Běchovice k záměru výstavby 
nové haly společnosti EGU - HV 
Laboratory, a.s., na pozemcích parc. č. 
1297/1, 1297/6 a 1312 v k.ú. Běchovice, 
Praha - Běchovice 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

23. 17659 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka za 
účelem realizace stavebního záměru 
„Optické propojení PT a.s. v ulici 
Davídkova“, na pozemcích parc. č. 
1270/2, 1923/1, 3982/2 v k.ú. Libeň, 
Praha 8 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

24. 17713 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy za 
účelem  stavebního záměru „SSZ 4.457 
Sulická - Před nádražím“ na pozemcích 
parc. č. 2/3, 13/1, 247/3, 12/4, 3354/1, 
3276/1, 3353, 3334/2, 12/7 v k.ú. Krč, 
Praha 4 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

25. 17567 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro velké rozvojové území Bohdalec - 
Slatiny pro záměr dočasné stavby pro 
reklamu se dvěma reklamními plochami 
9,6 x 3,6 m při ulici Chodovská, na 
pozemku parc. č. 2845/11, k. ú. 
Záběhlice, Praha 4 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

26. 10745 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.1310/6 o výměře 557 m2 v k.ú. 
Troja z vlastnictví České 
republiky,příslušnost hospodařit s 
majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových,IČO. 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

27. 17665 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Dolní Měcholupy, Hloubětín, 
Hrdlořezy, Královice a Radlice 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 Hašek   

28. 16858 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene se společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 17429 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 3896/11 a 3918/2 k.ú. Újezd nad 
Lesy 
 

radní Hašek   

30. 17778 
 
  

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, smluv 
pachtovních a uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hašek   

31. 17844 k návrhu na použití investičního fondu 
příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika 
Praha v roce 2015 
 

radni Lacko   

32. 17476 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radni Lacko   

33. 17751 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radni Lacko   

34. 17515 k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na 
stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření 
na ochranu HMP“, etapa 0006 Zbraslav - 
Radotín,  
část 22 Velká Chuchle a část 23 Velká 
Chuchle - úprava koryta Vrutice 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 17800 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce na 
pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

36. 17820 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu určitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

37. 17968 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
v řízení veřejné zakázky Zajištění 
mobilního sběru, využívání a 
odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu na území hl. m. 
Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

38. 17941 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky Zajištění mobilního sběru, 
využívání a odstraňování nebezpečných 
složek komunálního odpadu na území hl. 
m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

39. 17224 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření I. 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
40. 17833 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - 

OZV MHMP a úpravu rozpočtu 
příspěvkových organizací Pražská 
informační služba a Muzeum hl. m. Prahy 
 

radní Wolf   

41. 17326 k návrhu na zrušení konkursního řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - 
Spirála a na vyhlášení nového 
konkursního řízení 
 

radní 
Nováková 

  

42. 17874 k návrhu na přidělení účelových transferů 
z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určených na program "Podpora aktivit v 
oblasti integrace cizinců na území České 
republiky v roce 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

43. 17667 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
zajištění inženýrské činnosti - TDI na 
akci: ,,Akademické gymnázium P1 - 
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení", 
Akademické gymnázium, škola hlavního 
města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

44. 15939 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Domov mládeže a 
školní jídelna, Praha 6 - Dejvice, 
Studentská 10 
 

radní 
Ropková 

  

45. 17804 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

46. 17691 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Soukromé 
střední odborné učiliště kadeřnické Praha 
2, s.r.o., se sídlem Táborská 350/32, 140 
00 Praha 4 - Nusle, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

47. 17724 k návrhu na vydání stanoviska k povolení 
výuky některých předmětů v cizím jazyce 
v příspěvkové organizaci Gymnázium, 
Praha 7, Nad Štolou 1 
 

radní 
Ropková 

  

48. 17918 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na rozvojový program 
"Kompenzační učební pomůcky pro žáky 
se zdravotním postižením v roce 2015" 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
49. 17828 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru Vysoké škole 
ekonomické v Praze na zajištění 
Celostátní přehlídky Středoškolské 
odborné činnosti 2015 
 

radní 
Ropková 

  

50. 18036 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Poskytování energetických 
služeb metodou EPC v budově Nové 
radnice MHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

51. 18095 k návrhu na rozpracování usnesení 7. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
28.5.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

52. 17892 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.5.2015 do 12.5.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

18094 Informace k otevřenému dopisu R. Šacha, TJ Bohemians Praha, o problematice 
provozu sportovních zařízení 
 

radní 
Nováková 
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