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 P R O G R A M  
 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 5. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 3. 5. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21814 k revokaci usnesení Rady HMP č.111 ze 

dne 27.1.2015 k návrhu zástupců HMP do 
odborných poradních orgánů Rady 
Asociace krajů ČR a orgánů Svazu měst a 
obcí ČR 
 
- předáno 4.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 21138 k pojmenování ulic na území hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 4.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 21761 k revokaci usnesení Rady HMP č. 175 ze 
dne 2. 2. 2016 k integraci veřejné dopravy 
Kladenska (1. etapa) do systému PID 
 
- předáno 5.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing.et Ing.Tomčík, 
ředitel ROPID 
 

5. 21216 k návrhu na zapojení privátních 
hromadných garáží do systému parkovišť 
P+R 
 
- předáno 4.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 

6. 21266 k možnosti zřízení vyhrazeného parkování 
pro Krajský úřad Středočeského kraje na 
části komunikace Zborovská v Praze 5 
 
- předáno 4.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

7. 21524 k návrhu na využití prostředků fondu 
investic příspěvkových organizací v 
působnosti RFD MHMP 
 
- předáno 5.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 

8. 13629 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Zpracování komplexní projektové 
dokumentace pro stavbu č. 8560 
Komunikační propojení Prahy 12 s 
Pražským okruhem 
 
- předáno 17.2.16 
- odloženo 22.2.16 
- 15.3.16 - prezentace 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Prajer 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 21457 k návrhu na využití valorizace nájemného 

v nájemních smlouvách k bytům v 
majetku hl. m. Prahy nesvěřeného 
Statutem hl. m. Prahy městským částem 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní Lacko 9.45 Ing.Svoboda 

10. 21386 k návrhu Smlouvy mezi hlavním městem 
Prahou a Armádou České republiky o 
bezúplatném převodu mobilního centra 
krizového řízení 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní Hadrava 9.50 Mgr.Barták 

11. 21552 k návrhu na úhradu úroku z prodlení jako 
příslušenství pohledávky uhrazené hl. m. 
Prahou společnosti Pražské služby, a.s. na 
základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 605 
ze dne 22. 3. 2016 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55  

12. 21490 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 
a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Křeslice 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

13. 21510 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů roku 2016 OTV MHMP v kap. 01 
- rozvoj obce a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha - Zličín 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

14. 21314 k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Dodatečné 
stavební práce na stavba č. 8268 Rokytka 
- rozvoj území, etapa 0005 Park Pod 
lávkou" 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

15. 20823 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č.3113 - TV Přední 
Kopanina, et. 0006 Hokešovo náměstí 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

16. 18595 k návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě č. 
INO/54/07/000241/2000 o poskytování 
finančního příspěvku na výchovnou a 
osvětovou činnost v hl. m. Praze v oblasti 
životního prostředí 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 21707 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavbu Oprava cest a 
opěrných zídek v lesoparku Cibulka 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 

18. 21149 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na službu - provedení 
odvozu zeminy na stavbě č. 41176 
Rekonstrukce Šlechtovy restaurace - 
odvoz zeminy 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní Wolf 10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

19. 21535 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV HMHP v roce 2016 a přijetí 
partnerství hl. m. Prahy v oblasti 
cestovního ruchu pro rok 2016 
 
- předáno 4.5.16 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Cipro 

20. 21544 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
roce 2017 a k návrhu revokace usnesení 
Rady HMP č. 465 ze dne 10. 3. 2015, ve 
znění usnesení Rady HMP č. 1612 ze dne 
30. 6. 2015 k návrhu Grantového systému 
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na 
léta 2016 - 2021 
 
- předáno 5.5.16 
 

radní Wolf 10.40 Mgr.Cipro 
 

21. 21539 k návrhu na zajištění dočasné správy 
nebytových prostor Divadla Komedie a 
zajištění dalšího provozu divadelní 
kavárny 
 
 
 

radní Wolf 10.45 Mgr.Cipro 
Ing.Pekárková 

22. 21113 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 
DIL/61/02/007488/2015 na realizaci akce 
"Gym. Postupická - rek. střešní 
konstrukce tělocvičny - havárie“, 
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 
 
- předáno 5.5.16 
 

radní 
Ropková 

10.50 Mgr.Němcová 

23. 21852 k účasti v mezinárodním projektu 
MATCH-UP 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.55  

24. 21854 k účasti v mezinárodním projektu 
InnovaSUMP 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.00  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 21855 k účasti v mezinárodním projektu 

STEPHANIE 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.05  

26. 21856 k účasti v mezinárodním projektu 
INNOTRANS 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.10  

27. 21507 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem na veřejnou zakázku 
„Modernizace dohledového centra v 
objektu Nová radnice“ 
- předáno 4.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.Pekárková 
Bc.Macháček 

28.  Podání  11.20  
29.  Operativní rozhodování Rady HMP    
30.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21759 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3 ze 

dne 12. 1. 2016 k návrhu na zpracování 
koncepčního dokumentu Standard 
přestupních bodů a zastávek povrchové 
dopravy PID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21615 k návrhu na úpravu finančních prostředků 
Dopravního podniku hl. m. Prahy 
určených na akci č. 0042176 
Bezbariérová opatření 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21166 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21275 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 21430 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0264 

a úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC 
MHMP na rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 21745 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 MČ Praha 22 na akci  "Navýšení 
kapacity ZŠ U Obory" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 21680 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví  na 
specializační vzdělávání v základním 
interním kmeni určeného pro MČ HMP,  
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 21727 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 21513 k návrhu na neprominutí pohledávky a k 
návrhu na prominutí pohledávky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 21405 k návrhu na neprominutí smluvních pokut 
za panem Milanem Kubíkem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

11. 20683 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č.2342/163-167 z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a spoluvlastníků 
společných částí domů č.p. 2430-2434, 
pozemku parc.č. 2342/304 a část 
pozemku parc. č. 2342/307, vše 
k.ú.Stodůlky, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Společenství vlastníků 
Přecechtělova, Prusíkova 2430-2434, 
Praha 5 
 

radní Lacko   

12. 20518 k návrhu na pronájem 1 bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

13. 21190 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

14. 21470 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 21395 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 

dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

16. 21232 k revokaci usnesení Rady HMP č.2368 ze 
dne 29.9.2015 k návrhu na uzavření 
smluv o nabytí a zřízení služebnosti č. 
ZVB/21/03/006321/2014 a č. 
ZVB/21/03/006322/2014 
 

radní 
Plamínková 

  

17. 21425 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

18. 20685 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě s firmou UPC Česká 
republika, s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 21585 k návrhu odpovědi paní Lucii Vaštágové 
na stížnost na Základní školu a Mateřskou 
školu, Praha 8, Za Invalidovnou 3 a k 
návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

20. 21670 k návrhu odpovědi paní Marii Stulíkové 
na stížnost na postup ředitele Základní 
školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 
576 
 

radní 
Ropková 

  

21. 21324 k návrhu na přijetí dědictví 
 

radní 
Ropková 
 

  

22. 21715 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

23. 21714 k návrhu na přidělení účelových transferů 
z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určených na program "Podpora 
vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy v roce 
2016" 
 

radní 
Ropková 

  

24. 21205 k záměru podání přihlášky ochranné 
známky se žádostí o zápis ochranné 
známky na dovednostní soutěž  
SOLLERTIA do rejstříku ochranných 
známek 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 21845 ke schválení Statutu Pracovní skupiny 

Vzdělávání hlavního města Prahy a 
jmenování předsedkyně a 
místopředsedkyně Pracovní skupiny 
Vzdělávání hlavního města Prahy - 
projekt Krajský akční plán vzdělávání v 
hlavním městě Praze 
 

radní 
Ropková 

  

26. 21646 k návrhu Dohody o ukončení Podnájemní 
smlouvy ze dne 12. 4. 2002, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2007 
 

ředitelka 
MHMP 

  

27. 21712 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

28. 21844 k návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě č. 
INO/16/06/000302/2015 ze dne 29.6.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21813 Informace -zpráva o průběhu projektu Praha Evropské hlavní město sportu 2016 za 
1. čtvrtletí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21799 Informace o termínu zpracování rozpočtu hlavního města Prahy jako celku na r. 
2016 a rozpočtového výhledu do r. 2021 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

 
 


	 P R O G R A M 

