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 P R O G R A M  
 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 6. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 23. 6. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18364 k rozpracování projektového záměru 

Prague Market (Jednotný trh městských 
služeb) 
 
-  předáno 25.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Felix,CSc. 
předs. Komise 
ICT 

3. 18436 k návrhu na poskytnutí daru Tbilisi hl. m. 
Gruzie a úpravě rozpočtu běžných výdajů 
v roce 2015 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 18308 k návrhu zadání komplexní studie 
městských železničních linek na území hl. 
m. Prahy 
 
-  předáno 24.6.15 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
v zast. 
radní  
Ropková 
 

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

5. 17997 
 
  VH 

k výroční zprávě a schválení řádné účetní 
závěrky společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. za rok 2014 
 
-  předáno 25.6.14 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
v zast. 
radní  
Ropková 
 

9.25 představenstvo, 
dozorčí rada 
Technická správa 

  komunikací, a.s. 
 

6. 18207 k návrhu dalšího postupu  přípravy 
projektů navržených k realizaci v rámci 
Operačního programu Doprava na soubor 
akcí na poskytování dopravních a 
provozních informací pro zvýšení 
plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu v hl.m. Praze 
 
-  předáno 25.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
v zast. 
radní  
Ropková 
 

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

7. 18388 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Obchodní 
akademie, Praha 1, Dušní 7 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

9.35 Mgr.Němcová 
Ing. Kocourková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 18315 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Gymnázium Jana 
Nerudy, škola hlavního města Prahy, 
Praha 1, Hellichova 3 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

9.40 Mgr.Němcová 
PhDr. Weinerová 

9. 18337 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Konzervatoř 
Duncan centre, Praha 4, Branická 41 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

9.45 Mgr.Němcová 
PhDr. Lisnerová 

10. 18341 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Školní jídelna, 
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

9.50 Mgr.Němcová 
Bc. Ježková 

11. 18288 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Praha 
10, V Úžlabině 320 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

9.55 Mgr.Němcová 
PhDr. Bukovská 

12. 18186 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce: "ZŠ Tolerance, Mochovská 
570, Praha 9 - rekonstrukce školního 
hřiště", ZŠ Mochovská Základní škola 
Tolerance, Praha 9, Mochovská 570, s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

10.00 Mgr.Němcová 

13. 18270 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce: "Masarykova SŠ 
chemická, Křemencová 12, Praha 1 - 
rekonstrukce laboratoře", Masarykova 
střední škola chemická, Praha 1, 
Křemencova 12, s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Ropková 

10.05 Mgr.Němcová 

14. 18210 k vyloučení v řízení veřejné zakázky akce 
č. 40548 "SOŠ Stavební a Zahradnická - 
výst. skleníku bot. zahr.", etapa 0004 - 
Zateplení budovy Jarov 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní 
Ropková 

10.10 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 18211 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce akce č. 40548 "SOŠ Stavební a 
Zahradnická - výst. skleníku bot. zahr.", 
etapa 0004 - Zateplení budovy Jarov 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní 
Ropková 

10.15 Ing.Albert,Ph.D. 
 

16. 18180 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.20 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

17. 18170 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 4 
+ CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

18. 18171 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 7 
+ CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

19. 18172 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 8 
+ CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

20. 18173 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 9 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

21. 18174 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 16 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

22. 18175 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 20 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 18176 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 21 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

24. 18177 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 6 
+CD 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

25. 17247 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 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.25 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

26. 18073 ke Koncepci živičných a dlážděných 
povrchů v Pražské památkové rezervaci 
 
-  předáno 25.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.30 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

27. 18234 k návrhu na přiznání osobního příplatku 
řediteli příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
 
-  předáno 24.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.35 Ing.arch. 
Blažíčková 
 

28. 18216 
 
  VH 

k valné hromadě společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

10.40 představenstvo, 
dozorčí rada 

  TCP, a.s. 
 

29. 18358 
 
  VH 

k roční účetní závěrce společnosti 
Operátor OPENCARD,  a.s. za rok 2014 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

10.45 představenstvo, 
dozorčí rada 

  Operátor 
  OPENCARD, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 18396 

 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
uzávěrky a vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2014 společnosti Pražská 
plynárenská Holding a.s. 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

10.50 představenstvo, 
dozorčí rada 

  Pražská  
  plynárenská 
  Holding, a.s. 
 

31. 18383 k žádosti o udělení souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo na zajištění výstavby 
horkovodního zdroje s čerpací stanicí v 
areálu teplárna Holešovice 
 
 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

10.55 JUDr.Novotný 
předs. předst. 
Pražská 
teplárenská 
Holding, a.s. 

32. 18242 k návrhu na  jmenování likvidátora 
podniku Stavební podnik oprav a služeb 
Praha, státní podnik "v likvidaci" 
 
- předáno 24.6.15 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

11.00 Ing.Svoboda 

33. 17822 k návrhu na schválení soudního smíru 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

11.05 Ing.Svoboda 

34. 18293 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 
- předáno 25.6.15 
 

radní Hašek 
v zast. 
radní Lacko 

11.10 Ing.Svoboda 

35. 17829 k návrhu na uzavření dvou smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 
 
 

radní Lacko 11.15 Ing.Svoboda 

36. 18201 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Alianci žen s 
rakovinou prsu, o.p.s. na podporu 
kampaně 2015 "Ostře sledovaná prsa" z 
kap. 0544 a úprava rozpočtu v kap. 0544 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radni Lacko 11.20 PhDr.Klinecký 
 

37. 17386 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Modernizace 
zobrazovacích a ovládacích technologií 
Městského kamerového systému hl. m. 
Prahy na monitorovacích pracovištích 
Integrovaného operačního střediska 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. 
m. Prahy“ 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Hadrava 11.25 Bc.Macháček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 16146 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi Hlavním městem Prahou na jedné 
straně a společností VODNÍ DÍLA - TBD 
a. s. na straně druhé v souvislosti se 
zajištěním technickobezpečnostního 
dohledu na objektech protipovodňových 
opatření hlavního města Prahy v roce 
2014 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Hadrava 11.30 zástupce AK 
MT Legal. s.r.o. 

39. 17692 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP  
v kapitole 07 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Hadrava 11.35 Ing.Albert,Ph.D. 
 

40. 18199 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci "Opravy 
protipovodňových opatření na ochranu hl. 
m. Prahy" 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.40 Ing.Albert,Ph.D. 
 

41. 17867 k návrhu zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem na veřejnou 
zakázku sběr, svoz a nakládání s 
objemným odpadem a provozování 
mobilních sběrných dvorů na území hl. m. 
Prahy 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Cibulková 

42. 17253 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
dodatečné stavební práce pro stavbu č. 
42358 Nebušický sběrač 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní 
Plamínková 

11.50 Bc.Krutský 

43. 18305 
 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za účetní rok 2014 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní Wolf 11.55 představenstvo, 
dozorčí rada 

  Obecní dům, a.s. 
 

44. 18349 
 
  VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky, vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2014 a k určení auditora 
na rok 2015 společnosti Rozvojové 
projekty Praha, a.s. 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní Wolf 12.00 představenstvo, 
dozorčí rada 

  Rozvojové  
Projekty,  a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
45. 18208 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkové organizace 
Městská divadla pražská a k návrhu na 
úpravu rozpočtu v kap. 0662 - OZV 
MHMP v r. 2015 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Wolf 12.05 Mgr.Cipro 
ředitelé divadel 

46. 18000 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
465 ze dne 10. 3. 2015 k návrhu 
Grantového systému hl. m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na léta 2016 - 
2021 a k návrhu revokace usnesení Rady 
HMP č. 776 ze dne 10. 4. 2015 k návrhu 
na vyhlášení grantového řízení hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění v roce 
2016 
 
-  předáno 24.6.15 
 

radní Wolf 12.10 Mgr.Cipro 
 

47. 17949 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 3. uzávěrka 2015 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní  
Nováková 

12.15 Mgr.Hanovský 

48. 17013 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy v r. 2015 
 
-  předáno 25.6.15 
 

radní  
Nováková 

12.20 Mgr.Hanovský 
Mgr.Bidlová, řed. 
Botanická 
zahrada hl.m. 
Prahy 
 

49. 18212 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Doplnění 
větrání a chlazení skladu v budově Nové 
Radnice" 
 
-  předáno 24.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.25 Ing.Pekárková 
 

50. 18348 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Výměna 
vodovodních stoupaček budovy Nové 
radnice" 
 
-  předáno 24.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30 Ing.Pekárková 
 

51. 18441 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
 
-  předáno 25.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.35 Ing.Dederová 
RNDr.Kyjovský 
 

52. 16636 k záměru realizovat veřejnou zakázku 
"Zabezpečení příchozí a odchozí 
elektronické pošty HMP" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.40 Ing.Mánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
53. 18428 k záměru na vydání obecně závazné 

vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejném prostranství na území 
hlavního města Prahy" 
 
-  předáno 24.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.45  

54. 18261 k návrhu na výpověď  Smlouvy o dodávce  
právního informačního systému  
(Codexis), zajištění jeho aktualizace a 
servisu podpory 
 
-  předáno 24.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.50  

55. 18354 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města 
Prahy a zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu hlavního města Prahy v 
samostatné působnosti 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.55  

56. 18333 k návrhu postupu při vyřizování žádostí o 
poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se platů a odměn zaměstnanců 
hlavního města Prahy zařazených do 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
-  předáno 25.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

13.00  

57.  Podání  13.05  
58.  Operativní rozhodování Rady HMP    
59.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 18281 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 18282 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 18384 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu "Závěrečná 
evaluace komunikačních a propagačních 
aktivit Operačních programů Praha - 
Adaptabilita  a Praha - 
Konkurenceschopnost" 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 18160 k návrhu na úpravu rozpočtu Technické 

správy komunikací hl.m. Prahy pro rok 
2015 v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

5. 17743 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

6. 18230 k revokaci usnesení Rady HMP č.1287 ze 
dne 2.6.2015 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 
 

  

7. 18442 k návrhu na schválení výpůjčky veřejných 
prostranství na území hl.m. Prahy 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

8. 18008 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 18408 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Suchdol k podané žádosti o 
dotaci ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu v rámci Programu 
rozvoje venkova 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 18378 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Satalice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 18090 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na Program prevence 
kriminality a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 18240 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 
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13. 18323 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví určeného pro 
MČ HMP na specializační vzdělávání v 
základním ortopedickém kmeni, k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2015 a k návrhu na 
jeho poskytnutí MČ Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 18328 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 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 18367 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 13 a Praha 
18 a k návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 18391 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 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

17. 17965 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu spočívající v „Rozšíření sítě 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. v 
lokalitě ulic Vinohradská, Budečská, 
Anglická a Škrétova“, v k.ú. Vinohrady, 
Praha 2 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

18. 16071 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 3248/107 v k.ú. Krč 
 

radní Hašek   

19. 17699 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 651/1, parc.č. 651/5 a parc.č. 
651/6 v k.ú. Malešice 
 

radní Hašek   
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20. 17213 

 
 

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 a 
odejmutí správy svěřených věcí  městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) 
 

radní Hašek   

21. 16778 
 
 

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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
 

radní Hašek   

22. 18015 
 
 

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

radní Hašek   

23. 18082 k návrhu na schválení nájemních smluv, 
uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce 
 

radní Hašek   

24. 17813 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu v k.ú. 
Šeberov z vlastnictví společnosti 
DANVIT REALITY, s.r.o., se sídlem 
Hradec Králové, Na Brně 1972, PSČ 500 
06, IČO: 27486648, do vlastnictví 
hlavního města Prahy za ujednanou cenu 
splaškové kanalizace ve výši 15.000,- Kč 
a vodovodního řadu za ujednanou cenu 
5.000,- Kč a přijetí finančního daru 
 

radní Hašek   

25. 18051 k návrhu na bezúplatné nabytí světelného 
signalizačního zařízení „SSZ 0.383 
Počernická - Cerhenická“ v k.ú. Malešice 
do majetku hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   

26. 18232 k návrhu na personální změnu v 
Protidrogové komisi Rady hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

27. 18100 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m.Prahy 
 

radni Lacko   

28. 18368 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizaci Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v 
kap. 0505 v roce 2015 
 

radní Lacko   

29. 17858 k návrhu na uzavření smlouvy o umístění 
kontejnerů na sběr použitého textilu na 
sběrných dvorech hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 
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30. 18411 ke jmenování komise pro otevírání obálek 

v řízení veřejné zakázky Výstavba 
zařízení na zpracování bioodpadu - 
Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 18286 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
na pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené 
do správy OCP MHMP s Technickou 
správou komunikací hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 17410 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
se společností Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 18033 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 73/4 a parc. č. 75/2 v k. ú. 
Lipence do vlastnictví Hlavního města 
Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 18010 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 132/1 v k. ú. Lipence do 
vlastnictví Hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 18077 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 107 v k. ú. Lipence z vlastnictví 
pana MUDr. Pavla Korynty do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  
 

36. 17787 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
výpůjčce majetku na drobných vodních 
tocích mezi Povodí Vltavy s.p. jako 
půjčitelem a HMP jako vypůjčitelem 
 

radní 
Plamínková 

  

37. 18202 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Integračnímu 
centru Praha o.p.s 
 

radní 
Nováková 

  

38. 14752 k návrhu na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v působnosti 
odboru školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

39. 18262 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na program "Učebnice a 
laboratorní sady v programu CTYOnline" 
 

radní 
Ropková 

  

40. 18307 k návrhu rozpočtového opatření na 
zajištění financování příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Domov pro 
seniory Bohnice na rok 2015 
 

radní 
Ropková 
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41. 18336 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 

zajištění inženýrské činnosti - TDI a 
koordinátora BOZP na akci: "Masarykova 
SŠ chemická, Křemencová 12, Praha 1 - 
rekonstrukce laboratoře", Masarykova 
střední škola chemická, Praha 1, 
Křemencova 12, s uchazečem 
doporučeným hodnotící komisí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

42. 18375 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
zajištění inženýrské činnosti - TDI a 
koordinátora BOZP na akci: "ZŠ 
Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 - 
rekonstrukce školního hřiště", s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

43. 18346 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění projektu 
"Programu Pirna" v roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

44. 18322 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na 
inženýrskou činnost - TDI a koordinátor 
BOZP na realizaci akce: "Střední škola 
technická, Zelený pruh P4 - rekonstrukce 
střechy dílen", Střední škola technická, 
Praha 4, Zelený pruh 1294/50, s 
uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 
 

radní 
Ropková 

  

45. 18069 k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 k 
rámcové pojistné smlouvě č. 56774661-
28 o pojištění souboru vozidel pro školy a 
školská zařízení zřizovaná HMP 
 

radní 
Ropková 

  

46. 18350 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků na vyplacení odměny 
externímu pracovníkovi za přípravu 
projektu v rámci krajského akčního plánu 
 

radní 
Ropková 

  

47. 18316 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

48. 18416 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Domov pro 
seniory Bohnice 
 

radní 
Ropková 
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49. 17034 ke jmenování hodnotící komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení 
veřejné zakázky "SOU Gastronomie a 
podnikání, P9 - rekonstrukce 
terasy";"Střední škola umělecká a 
řemeslná, P5 - rekonstrukce fasády a 
střechy objektu Miramare";"ZŠ prakt. a 
ZŠ spec. Ružinovská P4 - Přístavba 
pavilonu ZŠ";"Střední škola umělecká a 
řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu 
Miramare";"Gymnázium Arabská, P6 - 
rekonstrukce střech";"ZUŠ Klapkova 
156/25, Praha 8 - půdní 
vestavba";"VOŠPg a SOŠPg a Gym. 
Evropská, P6 - rekonstrukce fasády vč. 
okenních výplní";"Českoslovanská 
akademie obchodní P2 - repase a výměna 
výplní fasádních otvorů" 
 

radní 
Ropková 

  

50. 17054 k návrhu na uzavření smlouvy o výprose 
 

ředitelka 
MHMP 
 

  

51. 17853 k uzavření darovací smlouvy za účelem 
financování veřejné zakázky „Rozvoj 
videokonferenčního systému krajů“ 
 

ředitelka 
MHMP 

  

52. 18415 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů v kap. 09 vnitřní 
správa v roce 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

18444 Informace k zavedení ověřovacího zkušebního provozu na přívozu P 7 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

18351 Informace o aktualizaci ratingového hodnocení hl.m.Prahy agenturou Standard & 
Poor´s - červen 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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