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 P R O G R A M  
 40. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 11. 2015  

 
od 8.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 10. 11. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.00 – 8.10  
2. 19810 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
10/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním 
poplatku ze vstupného 
 
- předáno 12.11.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.10 JUDr.Thuriová 

3. 19842 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška 
č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a 
kterou se stanoví opatření k omezení 
jejich propagace 
 
- předáno 11.11.15 
- výměna 12.11.15 - DZ, P3 DZ + P5 DZ 
     na CD 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.15 JUDr.Thuriová 

4. 19831 k návrhu Programu okamžitých zlepšení 
pobytové kvality pražských veřejných 
prostranství 
 
- předáno 12.11.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

5. 19844 k zásobníku projektů v oblasti BESIP pro 
rok 2016 
 
- předáno 11.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.25 Ing.Kaas 

6. 19559 k projektu SWITCH - "Ženy na kole" 
 
- předáno 11.11.15 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.30 Ing.Kaas 

7. 19426 
 
   

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů RFD MHMP a OSI MHMP v 
kapitole 03 - Doprava 
 
- předáno 12.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 19079 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 

návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku stavbu č. 41341 
Rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou 
+ 2 CD 
 
- předáno 11.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.40 Ing.Prajer 

9. 19679 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2015 v kap. 
01, 03 a 05 
 
- předáno 11.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.45 Ing.Prajer 

10. 19660 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí 
finančních prostředků z kap. 0504 formou 
investiční dotace MČ Praha 5 v roce 2015 
 
- předáno 12.11.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.50 PhDr.Klinecký 
 

11. 19706 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru organizacím v 
roce 2015 
 
- předáno 11.11.15 
 

radní Lacko 8.55 PhDr.Klinecký 
 

12. 19429 
 
 VH 

k jednání Rady hlavního města Prahy v 
působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Pražská plynárenská Holding, 
a.s. 
 
 
 

radní Lacko 9.00 Mgr.Urban 
předs.předst. 
Pražská  
plynárenská 
Holding, a.s. 

13. 19826 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 
- předáno 9.11.15 + dodatek 
- staženo 10.11.15 
 

radní Hadrava 9.05 Ing.Svoboda 

14. 19220 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kapitole 07 - Bezpečnost a k 
návrhu na poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 
městským částem v souvislosti s činností 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
 
 
 

radní Hadrava 9.10  

15. 18066 k návrhu na přenos úkolu zpracování 
Architektonicko-urbanistické analýzy 
Pražské památkové rezervace z odboru 
památkové péče MHMP na příspěvkovou 
organizaci hl. m. Prahy Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy 
 
- předáno 11.11.15 
 

radní Wolf 9.15 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 19238 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 

ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru kultury, zahraničních 
vztahů a cestovního ruchu MHMP 
 
- předáno 11.11.15 
 

radní Wolf 9.20 Mgr.Cipro 

17. 19410 návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka 
čipových karet včetně služeb grafické a 
elektronické personalizace" 
 
- předáno 11.11.15 
 

ředitelka 
MHMP 

9.25 Ing.Mánek 

18. 19934 k návrhu programu jednání 11. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26.11.2015 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30  

19.  Podání  9.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19142 

 
   

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 60/27 o výměře 5 m2 v kat. území 
Michle z vlastnictví společnosti Byznys 
Centrum Vyskočilova, s.r.o. do vlastnictví 
hlavního města Prahy za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
Rekonstrukce ul. Michelské 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19638 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborná škola stavební 
a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19538 
 
 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19601 
 
 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště, Praha 
- Radotín, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 19761 
 
     

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední škola technická, Praha 
4, Zelený pruh 1294, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19802 
 
     

k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby CEDUK - 
Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
spol. s r.o., se sídlem U Půjčovny 952/2, 
110 00  Praha 1 - Nové Město, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19781 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
odborná škola sociální, o.p.s., se sídlem 
181 00  Praha 8, Hnězdenská 549, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 19770 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola, 
Praha 10, Na Třebešíně 2299, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 19576 
             

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

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 19511 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0546 a kap. 0504 v roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 19674 k návrhu změny zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Chodov 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 19250 k návrhu  změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Ďáblice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 19647 
 
   

k návrhu odpovědi paní Adrianě Hlinkové 
na stížnost na vedení Střední odborné 
školy stavební a zahradnické, Praha 9, 
Učňovská 1 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 19723 
 
  

k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Vyšší 
odborná škola cestovního ruchu a 
mezinárodního obchodního styku, spol. s 
r.o., se sídlem Letohradská 1, Praha 7, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

15. 19416 
 
   

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 
a 0546 a úpravu rozpočtu a čerpání 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

16. 19835 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2015 o vrácené 
finanční prostředky od MČ Praha 13 a 8 a 
k vratce finančních prostředků 
Ministerstvu vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 19805 k návrhu na přijetí účelových 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění 
bydlení azylantů a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 19864 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 - Ďáblice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 19833 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na program "Zvýšení 
odměňování pracovníků regionálního 
školství v roce 2015" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 19376 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 

dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

21. 19234 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 19447 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

23. 19691 k návrhu na uzavření dvou smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 

radní Lacko   

24. 19769 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2015 v kap.  07 - Bezpečnost a k návrhu 
na poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy  na 
výrobu a instalaci vodočetných latí 
 

radní Hadrava   

25. 19427 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
02 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 16 
 

radní  
Plamínková 

  

26. 19607 k návrhu na vyloučení uchazeče a dále ke 
zrušení veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 
 

radní  
Plamínková 

  

27. 19688 k návrhu na vyloučení uchazeče a dále ke 
zrušení veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území městské části 
Praha - Vinoř 
 

radní  
Plamínková 

  

28. 19762 k návrhu na vyloučení uchazeče a dále ke 
zrušení veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 3 
 

radní  
Plamínková 

  

29. 18800 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc. č. 461/2, parc. č. 538/8 a parc. č. 
538/41 v k. ú. Újezd nad Lesy do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní  
Plamínková 

  

30. 19604 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření II. 
 

radní  
Plamínková 

  

31. 18965 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2015 V. 
 

radní  
Plamínková 

  

32. 19260 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic p.o. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy v r. 2015 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
33. 19736 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Galerie hlavního města Prahy, 
na úpravu rozpočtu v kap. 0662 - OZV 
MHMP a na úpravu limitu prostředků na 
platy příspěvkové organizace Divadlo Na 
zábradlí v r. 2015 
 

radní Wolf   

34. 19527 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace Domu 
národnostních menšin o.p.s. a úpravu 
rozpočtu v kap. 0664 - SVC MHMP 
 

radní Wolf   

35. 19886 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.10.2015 do 3.11.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19941 Informace k výstavbě haly Amazon v Horních Počernicích 
 

radní  
Plamínková 

19655 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti ve znění usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1621 ze dne 30. 6. 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

