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R-14672 2246 2.9.2014 k "Dohoda o společném postupu HMP a Operátor OPENCARD, a.s" a 
"Smlouva o zajištění provozu Pražského centra kartových služeb" 

R-14959 2247 2.9.2014 k usnesení valné hromady společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

R-14903 2248 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení st.č. 
4508 "ZOO-Hrošinec a sloninec", etapa 0005-doplnění čištění vody-pavilon 
hrochů 

R-15049 2249 2.9.2014 k Regionální inovační strategii hlavního města Prahy 

R-14681 2250 2.9.2014 k návrhu Koncepčního dokumentu pro strategii kultury v Praze s výhledem 
na milníky 2020, 2030 a 2050 

R-15193 2251 2.9.2014 ke Strategii pro regulaci venkovní reklamy na území hlavního města Prahy 

R-14743 2252 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru sportovnímu 
klubu TJ Dukla Praha na pořádání akce "Slavnostní vyhlášení nejlepších 
armádních sportovců 2014" 

R-14563 2253 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru spolku Micron 
o.s. na realizaci výstavy "Mikroskopie hrou" v Kongresovém centru Praha 

R-15183 2254 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění 
odborné konference - Budoucnost dopravních staveb v Praze" 

R-15196 2255 2.9.2014 k pozastavení partnerství hlavního města Prahy s městy Ruské federace 
Sankt Petěrburg a Moskva 

R-15046 2256 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí účelových finančních prostředků Česká republika, 
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy 

R-14155 2257 2.9.2014 k návrhu na vydání ručitelského prohlášení za závazky Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti  (DP HMP) pro společnost 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (ŠT) v souvislosti s uzavřením dodatku 
č. 5 ke kupní smlouvě č. prodávajícího (věřitele): ŠTO1/008/06SML, č. 
kupujícího (dlužníka): 9015000136 ze dne 31.5. 2006 ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 31.10 2011, dodatku č. 2 ze dne 28.8. 2012, dodatku 
č. 3 ze dne 10.12. 2012, dodatku č. 4 ze dne 29.5. 2014 mezi společností 
DP HMP a ŠT 

R-15181 2258 2.9.2014 k návrhu na revokaci úpravy rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v souvislosti 
s financováním investiční akce č. 4534 - Trasa metra A (Dejvická - Motol) 

R-15140 2259 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční 
dotace MČ Praha 14 

R-14812 2260 2.9.2014 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2014 

R-15111 2261 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl.m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., za 1. čtvrtletí 2014 

R-14643 2262 2.9.2014 k výjezdnímu zasedání k sestavení návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 
2015 

R-14757 2263 2.9.2014 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 
a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 - projektové 
práce" a ke jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami, zvláštní 
komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
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R-14796 2264 2.9.2014 k návrhům na změnu akcionářské smlouvy mezi akcionáři Hlavní město 
Praha a Česká republika - Ministerstvo financí týkající se společnosti 
Kongresové centrum Praha, a.s. a k návrhům na změnu stanov společnosti 
Kongresové centrum Praha, a.s. 

R-14601 2265 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0662 OZV MHMP a na poskytnutí 
finančních prostředků formou daru 

R-14918 2266 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení 
projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 41176 
"Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 

R-14835 2267 2.9.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

R-14803 2268 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1117 ze dne 27.5.2014 a k návrhu na 
udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2014 

R-12684 2269 2.9.2014 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky stavby č. 3113 „TV Přední Kopanina, etapa 0006 Hokešovo 
náměstí“ 

R-13351 2270 2.9.2014 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0152 "TV Dolní Chabry, etapa 
0009 U Václava, 2. část" 

R-14855 2271 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení studie 
proveditelnosti ke stavbě č. 40951 "Revitalizace náplavek", etapa 0008 - 
pražské nábřežní lavice 

R-14847 2272 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení studie 
proveditelnosti ke stavbě č. 40951 "Revitalizace náplavek", etapa 0009 - 
sociální zařízení a vybavenost náplavek 

R-12610 2273 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu stavby č. 3140 TV 
Újezd nad Lesy, etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská 

R-14001 2274 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění 
inženýrské činnosti na stavbu č. 0152 "TV Dolní Chabry, etapa 0009 U 
Václava, 2.část" 

R-12141 2275 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění výkonu 
inženýrské činnosti pro stavbu č. 0196 „TV Klánovice, etapa 0002 - 
Komunikace II (3.část)“ 

R-13509 2276 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 0133 
"TV Ďáblice", etapa 0009-Komunikace Ďáblická II 

R-12822 2277 2.9.2014 k záměru odboru OTV MHMP na realizaci veřejné zakázky č. 0196 TV 
Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 

R-14564 2278 2.9.2014 k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 0113 - TV 
Lipence a č. 3113 - TV Přední Kopanina 

R-14470 2279 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na aktualizaci 
projektové dokumentace pro zadání stavby č. 40759 Multifunkční operační 
středisko Malovanka, technologie dopravně řídící ústředny (dále jen DŘÚ) 
mezi hl.m. Prahou a SATRA, spol. s r.o. 

R-14669 2280 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu St. č. 0079, 0080, 
9515 a 0065 - Studie odvodnění souboru staveb MO Malovanka - Pelc 
Tyrolka pro výskyt extrémních srážek, úsek Prašný most - Troja 
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R-14957 2281 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na r. 2014 v 
kap. 03 - doprava 

R-15099 2282 2.9.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o schválení výběru nejvhodnější nabídky 
ve veřejné zakázce „Rozšíření služeb k veřejné zakázce "Právní 
zastupování Hlavního města Prahy ve všech věcech souvisejících se 
sporem se společností Metrostav a.s." týkajícího se realizace stavby 
„Souboru staveb Městského okruhu - stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný 
most, stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar - 
Pelc - Tyrolka a stavba č. 0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy, etapa 0007, část 14 Troja - městský okruh“ a schválení uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem 

R-14561 2283 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti 
úředně oprávněného zeměměřičského inženýra investora na stavbě č. 
8615 Kolektor Hlávkův most mezi hl.m. Prahou a Certifikační autoritou 
katastrálních informací, s.r.o. 

R-15031 2284 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2014 v 
kap. 02 a 03 

R-14023 2285 2.9.2014 k záměru realizovat veřejnou zakázku Zajištění sběru, svozu a využití či 
odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl.m. Prahy 

R-13974 2286 2.9.2014 k záměru realizace veřejné zakázky Sběr, svoz a nakládání s objemným 
odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních 
sběrných dvorů na území hl.m. Prahy 

R-14788 2287 2.9.2014 k návrhu na použití investičního fondu příspěvkové organizace Lesy hl.m. 
Prahy 

R-14693 2288 2.9.2014 k návrhu Memoranda ve věci trvale udržitelné jakosti vody z vodárenské 
nádrže Švihov na Želivce 

R-14628 2289 2.9.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě INO/85/03/000164/2012 

R-14240 2290 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření II. 

R-14848 2291 2.9.2014 k instalaci zařízení okamžitého obousměrného měření rychlosti v ulicích 
Zálesí a Modřanská 

R-14576 2292 2.9.2014 k záměru odboru OTV MHMP na realizaci veřejné zakázky č. 0000 
Rekonstrukce budov Střední školy dostihového sportu a jezdectví 

R-14533 2293 2.9.2014 k návrhu na stanovení výše platu zástupci statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 
1, Hellichova 3 

R-14531 2294 2.9.2014 k návrhu na stanovení výše platu zástupci statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V 
Úžlabině 320 

R-
09489A 

2295 2.9.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby s názvem "Ostraha 
objektů", zahájeném dne 30. 3. 2012 odesláním oznámení užšího řízení v 
ISVZ US pod evidenčním číslem 7202012012828 

R-14965 2296 2.9.2014 k Dohodě o zrušení nájemní smlouvy č. NAO/83/01/012205/2013 a k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 1206 ze dne 3.6.2014 

 
 



Schválená usnesení 28. Rady HMP 
ze dne 2.9.2014 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 4 z 11 

R-14632 2297 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1293/896 v k.ú. Řepy z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti Obchod a služby - Petr 
Lín, s.r.o., IČO: 480 27 057 

R-13377 2298 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod zastavěného pozemku parc. č. 1208/11 o 
výměře 802 m2 v kat. území Háje z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti SQUASHPOINT a.s. 

R-13949 2299 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 2099, parc. č. 2100 a 
parc. č. 3823/1 v kat. území Libeň 

R-14892 2300 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3287/1 o výměře 780 m2, 
parc. č. 3287/2 o výměře 87 m2, parc. č. 3287/3 o výměře 16 m2 a parc. č. 
3287/4 o výměře 17 m2 v kat. území Libeň 

R-14353 2301 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 827/1, k.ú. Ruzyně z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Mgr. Kateřiny Kosové 
a Niny Skryjové 

R-14350 2302 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1614/4, k.ú. Dejvice 

R-14020 2303 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1114/12 o výměře 381 
m2 v k.ú. Smíchov 

R-14690 2304 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1162/17 k.ú. Troja 

R-13531 2305 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 760/4 k.ú. Strašnice 

R-14644 2306 2.9.2014 k návrhu na směnu všech 35 pozemků zapsaných v k.ú. Letňany na LV 
241 ve vlastnictví společnosti ZELENÉ LETŇANY a.s., za pozemek parc. 
č. 2460/2 včetně budovy č. popisné 233 na něm postavené v k.ú. Hostivař 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-10139 2307 2.9.2014 k návrhu směny pozemku parc. č. 1539/1 o výměře 26098 m2 v k.ú. Dubeč 
ve vlastnictví Ing. Jarmily Dvořákové za dvě části pozemku parc. č. 1589/1 
o celkové výměře 15499 m2 v k.ú. Dubeč ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-14556 2308 2.9.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1682/1 k.ú. Vysočany 

R-14579 2309 2.9.2014 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 1848/5, 1853/82, 1853/83, 1853/91, 
1853/93 a 1853/95 v k.ú. Podolí ve vlastnictví Lidového bytového družstva 
Praha 4, za pozemek parc. č. 80/3 v k.ú. Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-13836 2310 2.9.2014 k návrhu směny pozemků parc. č. 251/3, parc. č. 252/2, parc. č. 774/8, 
parc. č. 774/18 a parc. č. 846/23 v k.ú. Karlín ve vlastnictví V.I.G. ND, 
uzavřený investiční fond a.s. za pozemky parc. č. 249/10, parc. č. 250/10, 
parc. č. 773/6, parc. č. 774/17, parc. č. 774/19, parc. č. 846/1, parc. č. 
846/6, parc. č. 846/20, parc. č. 888/12, parc. č. 943/22, parc. č. 943/24 a 
parc. č. 943/26 v k.ú. Karlín ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-08239 2311 2.9.2014 k návrhu směny pozemku parc. č. 151/2 o výměře 6332 m2, pozemku 
parc. č. 151/5 o výměře 346 m2 a pozemku parc. č. 166/2 o výměře 1208 
m2 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví CENTRAL GROUP 8. investiční a.s. za 
tři části pozemku parc. č. 2982/1 o celkové výměře 3643 m2 v k.ú. Libeň, 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-14663 2312 2.9.2014 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 2314/1 k.ú. Michle z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-14901 2313 2.9.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Slivenec a Troja z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-14943 2314 2.9.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 240/2 k.ú. Nedvězí u Říčan z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-14262 2315 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 4009/2, parc. č. 4017/2, parc. 
č. 4017/3, parc. č. 4017/5, parc. č. 4017/6 a části pozemku parc. č.  4017/1 
vše k.ú. Vinohrady 

R-13541 2316 2.9.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Příprava základní 
informační koncepce a příprava nezbytných kroků pro optimální rozvoj 
veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy“ 

R-15136 2317 2.9.2014 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, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Zličín 

R-14468 2318 2.9.2014 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 873/162, pozemků parc. č. 
873/163 a parc. č. 888/14 v k.ú. Kamýk v podílovém spoluvlastnictví 5-ti 
fyzických osob (Ing. Kula a spol.) za část pozemku parc. č. 873/72 v k.ú. 
Kamýk ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-14698 2319 2.9.2014 k zahájení přípravy podkladů pro koncesní řízení pro obnovu a provoz 
Staroměstské tržnice 

R-14937 2320 2.9.2014 k souhrnné informaci o možnostech čerpání finančních prostředků z EU 
pro hl.m. Prahu pro programové období 2014 - 2020 

R-15109 2321 2.9.2014 k veřejné zakázce malého rozsahu "Protikorupční strategie HMP pro roky 
2015-2018" 

R-14961 2322 2.9.2014 k záměru veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Právní informační 
systém Codexis" 

R-14674 2323 2.9.2014 k záměru odboru OVP MHMP na realizaci centralizované veřejné zakázky 
"Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v 
působnosti odboru SMS MHMP", včetně odůvodnění této veřejné zakázky 
pro jednání ZHMP 

R-15127 2324 2.9.2014 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech 
základních škol 

R-15082 2325 2.9.2014 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Jiřímu Koutovi 

R-14258 2326 2.9.2014 k návrhu na vyhlášení grantového řízení "Zdravé město Praha 2015" - I. 
program 

R-14107 2327 2.9.2014 k vyloučení ve veřejné zakázce "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti 
za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP" 

R-14394 2328 2.9.2014 k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 2336/117-119 a 
částí souvisejícího pozemku parc. č. 2336/364 v kat. území Chodov, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 
2047-2049 v kat. území Chodov 

R-14496 2329 2.9.2014 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2015 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy 

R-14906 2330 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0504 a 
kap. 0544, úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2014 

R-14969 2331 2.9.2014 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Migrace aplikací 
a databází 
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R-14489 2332 2.9.2014 k vyloučení v řízení veřejné zakázky "IS POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE" 

R-14838 2333 2.9.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku na "Mapový redakční systém" 

R-14012 2334 2.9.2014 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění 
videopřenosů ze zasedání Zastupitelstva HMP 

R-15025 2335 2.9.2014 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování 
podpory zálohovacích systémů 

R-15044 2336 2.9.2014 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Podpora 
provozuschopnosti kritických prostředků“ 

R-14977 2337 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1055 ze dne 20. 5. 2014 k návrhu 
záměru odboru informatiky realizovat veřejnou zakázku "Technická 
podpora produktů Oracle" 

R-15108 2338 2.9.2014 k návrhu dohody o společném postupu mezi HMP a společností ASD 
Software, s.r.o. 

R-15159 2339 2.9.2014 ke specifikaci způsobu čerpání finančních prostředků z objednávky č. 
1440200238 ze dne 26.8.2014 společosti ASD Software, s.r.o. 

R-15129 2340 2.9.2014 k návrhu plánu realizace ochrany informačních systémů a infrastruktury 
MHMP 

R-15023 2341 2.9.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-14057 2342 2.9.2014 k návrhu na rozhodnutí Rady hl.m. Prahy ve věci podání podnětu k 
prošetření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu 

R-15188 2343 2.9.2014 k veřejné zakázce malého rozsahu "Provedení forenzního auditu 
celkového postupu hl. m. Prahy při zadávání, zavádění a dosavadním 
využívání Jednotného ekonomického systému (JES) hl. m. Prahou a jejími 
městskými částmi" 

R-14919 2344 2.9.2014 k návrhu programu jednání 41. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
11.9.2014 

R-15204 2345 2.9.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-15200 2346 2.9.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-15212 2347 2.9.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-14775 2348 2.9.2014 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2014 

R-14927 2349 2.9.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území k 
záměru „Prodloužení doby užívání dočasných staveb skladu, autodílny a 
STK“, na pozemcích parc. č. 17/1, 17/3, 19/1, 19/2 v k.ú. Holešovice, 
Praha 7 

R-14926 2350 2.9.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro stavební záměr „Stavební úpravy NTL plynovodu, Praha 3 - Žižkov, ul. 
Seifertova, na pozemcích parc. č. 331 a 4342  k.ú. Žižkov, Praha 3“ 

R-14762 2351 2.9.2014 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 městské části Praha 8 (kamery a související technologie) 
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R-14950 2352 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 1, MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ 
Praha 18 na výkon pěstounské péče 

R-14776 2353 2.9.2014 k návrhu na prominutí pohledávky za dlužníky Ing. Danielem Němcem a 
Sylvou Henčlovou 

R-14778 2354 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 539 ze dne 9.4.2013 k návrhu na 
prominutí a odpis pohledávky hl.m. Prahy za dlužníky Ludmilou 
Nečáskovou a Jitkou Trachtovou 

R-15132 2355 2.9.2014 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté v 
roce 2014 MČ Praha - Běchovice 

R-15078 2356 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městské části Praha 
12 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-15104 2357 2.9.2014 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 17 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 

R-15126 2358 2.9.2014 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté v roce 2014 z 
rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha - Šeberov 

R-15110 2359 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Kunratice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

R-14941 2360 2.9.2014 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 9 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 

R-15088 2361 2.9.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Lipence k žádosti o dotaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

R-15150 2362 2.9.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 

R-15113 2363 2.9.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na 
zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 

R-15101 2364 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určený pro MČ Praha - Lysolaje na aktivní politiku zaměstnanosti 

R-15039 2365 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 13, MČ Praha - Libuš a MČ Praha - Troja na aktivní 
politiku zaměstnanosti 

R-15058 2366 2.9.2014 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 21 k podané žádosti 
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního 
programu Životní prostředí 

R-15037 2367 2.9.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí pro 
MČ Praha 22 
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R-14897 2368 2.9.2014 k návrhu na použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Muzeum hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu kap. 0662 
- OZV MHMP v r. 2014 

R-14915 2369 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0962 OZV MHMP v roce 
2014 

R-14528 2370 2.9.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou v k.ú. Bubeneč pro 
trasu pojízdného prodeje dle tržního řádu 

R-14820 2371 2.9.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 8 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě TSK 
hl.m. Prahy 

R-14832 2372 2.9.2014 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 

R-14821 2373 2.9.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 6 a Městskou částí Praha 10 na majetku hl.m. 
Prahy, který je ve správě TSK hl.m. Prahy 

R-14935 2374 2.9.2014 k žádosti paní Libuše Červenkové o prominutí části dluhu - mimosoudní 
dohoda 

R-14714 2375 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP na rok 2014 
v kap. 02 (v rámci schváleného rozpočtu na stavbu snížení položky 
rozpočtu 6121 - stavební práce a navýšení položky 6130 - výkupy 
pozemků) 

R-14831 2376 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 a 03 a převodu 
profinancovaných investičních nákladů od počátku výstavby mezi stavbami 
v kap. 02, 03 a 07 

R-14996 2377 2.9.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné zakázky pro stavbu č. 0012 
"Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy", etapa 0011 ostatní 
toky, část 21 Nedvězí 

R-13496 2378 2.9.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na stavbu č. 0133 "TV Ďáblice", etapa 0007-
Červený mlýn 

R-13507 2379 2.9.2014 k návrhu na schválení uzavření nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě 
ke stavbě č. 8618 "TV Praha 4" et. 0011 Podolské nábřeží, přeložky a 
ochrana inženýrských sítí 

R-14647 2380 2.9.2014 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení úpravy - 
přeprojektování projektové dokumentace stavby č. 0012 "Protipovodňová 
opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín" 

R-13404 2381 2.9.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 

R-15165 2382 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2049 ze dne 19.8.2014 k návrhu na 
uzavření darovací smlouvy mezi hl.m. Prahou a Občanským sdružením 
Prevence dětem na projekt "Bezpečnostní průprava dětí předškolního 
věku" 
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R-14852 2383 2.9.2014 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví kanalizační stoky DN 300 a DN 400, 
vodovodního řadu DN 100 na pozemcích parc. č. 1569/18, parc. č. 
1569/59, parc. č. 1569/92, parc. č. 1569/138, parc.č. 1569/146 a parc. č. 
1569/278, k.ú. Stodůlky z vlastnictví Campus Park a.s. se sídlem 
Vodičkova 710/31, Praha 1, IČO: 24244210 do vlastnictví hlavního města 
Prahy za smluvní cenu ve výši 1.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy na 
finanční dar od Campus Park a.s. se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 
IČO: 24244210 hlavnímu městu Praze ve výši 1.000,- Kč 

R-14181 2384 2.9.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. Kyje z 
vlastnictví PMS, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-14391 2385 2.9.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. Šeberov 

R-13850 2386 2.9.2014 k návrhu na výpověď smlouvy č. A/39/813/01 ze dne 18.9.1995 o nájmu 
nebytových prostor v objektu čp. 406, Rytířská 10, Praha 1 uzavřené s 
Hygienickou stanicí hl.m. Prahy, IČO: 71009256, se sídlem Rytířská 
12/404, Praha 1 a výpověď nájemní smlouvy č. A/39/1325/01 ze dne 
16.5.1996 o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 406, Rytířská 10, 
Praha 1 uzavřené se společností Pragonet a.s., IČO: 61059382, se sídlem 
Mariánské nám 2, Praha 1 

R-14327 2387 2.9.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 
221/425 k.ú. Černý Most 

R-13446 2388 2.9.2014 k návrhu na schválení výpůjčky přírodního koupaliště - biotopu na 
pozemcích v k.ú. Radotín 

R-14791 2389 2.9.2014 k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

R-14913 2390 2.9.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním 
smlouvám a smlouvám o výpůjčce 

R-14567 2391 2.9.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-14502 2392 2.9.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-14584 2393 2.9.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 4038/2 o výměře 21 m2, k.ú. 
Dejvice společnosti IVG ČR s.r.o., IČO: 276 17 769 

R-13708 2394 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1979 ze dne 29.10.2013 k návrhu na 
úplatný převod id. 1/2 pozemku parc. č. 2185 o výměře 543 m2 k.ú. Libeň 

R-09432 2395 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1037 ze dne 19.7.2011 k návrhu na 
úplatné převody částí pozemku parc. č. 434/2 - odděleny a nově označeny 
dle GP č. 498-83/2009 ze dne 10.3.2009 jako pozemek parc. č. 434/44 
(639 m2), parc. č. 434/45 (462 m2), parc. č. 434/46 (492 m2), parc. č. 
434/47 (515 m2), parc. č. 434/49 (586 m2), parc. č. 434/50 (624 m2), parc. 
č. 434/51 (643 m2), parc. č. 434/54 (701 m2), parc. č. 434/55 (718 m2), 
parc. č. 434/57 (779 m2), parc. č. 434/59 (787 m2), parc. č. 434/60 (904 
m2), parc. č. 434/62 (1076 m2), parc. č. 434/63 (1161 m2), parc. č. 434/64 
(1227 m2), parc. č. 434/66 (1208 m2), parc. č. 434/68 (1194 m2), parc. č. 
434/69 (1230 m2), vše v k.ú. Motol z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
fyzických osob, do podílového spoluvlastnictví fyzických osob a do 
podílového spoluvlastnictví právnických osob 

R-14721 2396 2.9.2014 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Michle 

R-14234 2397 2.9.2014 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě  bez č. p. na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Hlubočepy 
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R-14286 2398 2.9.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí dešťové kanalizace vybudované v rámci 
stavby "Obytný soubor Na Kačence", k.ú. Miškovice, z vlastnictví fyzických 
osob do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-14893 2399 2.9.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja 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 

R-14887 2400 2.9.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hloubětín, Holyně, 
Kolovraty a Lipence 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 

R-12641 2401 2.9.2014 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 6 (pozemky v k.ú. 
Vokovice) 

R-14905 2402 2.9.2014 k návrhu na přesun finančních prostředků z položky 5169 - nákup ostatních 
služeb na položku 5179 - ostatní nákupy j.n. 

R-13897 2403 2.9.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 3120/9 o výměře 2697 m2 a 
pozemku parc. č. 3120/18 o výměře 103 m2 oba v k.ú. Braník společnosti 
OMV Česká republika, s.r.o., IČO: 48038687 

R-14655 2404 2.9.2014 k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání s nemovitým majetkem 
hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 5 
(nemovitosti školského areálu v k.ú. Hlubočepy, na adrese Pod Žvahovem 
463, Praha 5) 

R-13572 2405 2.9.2014 k návrhu na souhlas s prodloužením výpůjčky pozemků v k.ú. Vinohrady 
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a k návrhu na souhlas s 
uzavřením nájemní smlouvy mezi hl.m. Prahou a Fakultní nemocnicí 
Královské Vinohrady 

R-14816 2406 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 293 ze dne 18.2.2014 k návrhu na 
pronájem sedmnácti bytů na Praze 1 na základě výběrových řízení 

R-14839 2407 2.9.2014 k návrhu na pronájem osmi bytů hl.m. Prahy 

R-15087 2408 2.9.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Záchranná 
zdravotnická služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP 
MHMP 

R-14510 2409 2.9.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z MV určený na realizaci projektu v rámci "2. kola 
Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na rok 2014" 

R-14380 2410 2.9.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa 

R-14933 2411 2.9.2014 k návrhu na prominutí části poplatků z prodlení vzniklých z dlužného 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví 
hl.m. Prahy dle "Pravidel pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z 
prodlení" schválených usnesením Rady HMP č. 1797 ze dne 30.10.2001 

R-13072 2412 2.9.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy  
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

R-14740 2413 2.9.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 16.7.2014 do 22.7.2014 
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R-14795 2414 2.9.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 23.7.2014 do 29.7.2014 

R-14899 2415 2.9.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 30.7.2014 do 5.8.2014 

R-14046 2416 2.9.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

R-15209 2417 2.9.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Křeslice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

R-15213 2418 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1923 ze dne 29.7.2014 k vydání 
nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Art Econ - 
Střední škola s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 2061/91, Prostějov, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

 


