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 P R O G R A M  
 12. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 4. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 24. 3. 2016 
                           - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 29. 3. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21088 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
rámcové smlouvy u veřejné zakázky s 
názvem „Označování ulic“ 
 
- předáno 30.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 21352 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se 
vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy 
+ CD 
 
- předáno 1.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Kaas 

4. 20539 k návrhu na stanovení valorizace 
nájemného v nájemních a pachtovních 
smlouvách na pronájem či pacht 
nebytových prostor, budov a pozemků v 
působnosti SVM MHMP 
 
- předáno 30.3.16 
 

radní Hadrava 9.20 Ing.Svoboda 

5. 16507 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
přidělení veřejné zakázky v užším řízení 
na stavební práce s názvem 
"Rekonstrukce objektu Královská obora 
č.p. 74", zahájeném 14.8.2014 odesláním 
oznámení užšího řízení v ISVZ US pod 
ev.č. zakázky 49167l 
 
- předáno 30.3.16 
 

radní Hadrava 
 

9.25 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
6. 18223 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

mezi Hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností Čermák a Hrachovec 
a.s., IČ: 26212005 na straně druhé, 
ohledně uhrazení provedených prací v 
souvislosti se stavbou: stavba č. 3140 TV 
Újezd nad Lesy, etapa 0005 Komunikace 
Starokolínská a Novosibřinská, 
kanalizace, která byla realizována na 
základě smlouvy o dílo č. 
DIL/21/03/005283/2010 ze dne 18. 6. 
2010 
 
- předáno 30.3.16 
 

radní 
Plamínková 

9.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

7. 21066 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3145 TV 
Vinoř, etapa 0011 Sběrná, 5. část 
 
- předáno 30.3.16 
 

radní 
Plamínková 

9.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

8. 21433 k revokaci usnesení Rady HMP č.662 ze 
dne 22.3.2016 ke jmenování komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek v 
otevřeném zadávacím řízení veřejné 
zakázky "Zajištění komplexního systému 
nakládání s komunálním odpadem na 
území hl. m. Prahy v období 2016 - 2025" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.40 RNDr.Kyjovský 

9. 21370 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu 
hlasování na valné hromadě 
Dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO konané dne 8. 4. 2016 
 
- předáno 1.4.16 
 

radní Wolf 9.45 Mgr.Skalický 
 

10.  Podání  9.50  
11.  Operativní rozhodování Rady HMP    
12.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 17120 k návrhu na účetní odpis 

nevymahatelných pohledávek hlavního 
města Prahy za pronájem a za škody na 
majetku ve správě Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20369 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
automobilní a informatiky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21053 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap.04 - 
školství, mládež a sport v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21182 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport (Akademie umění 
a kultury pro seniory HMP) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21155 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytování služeb na plnění veřejné 
zakázky s názvem "Projektový 
management pro zpracování Plánu 
udržitelné mobility pražské aglomerace" 
uzavřené dne 7. 3. 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20797 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o výpůjčce s Muzeem hlavního 
města Prahy na část komunikace Nové 
mlýny za účelem památkové obnovy 
objektu Novomlýnská vodárenská věž 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 18855 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na úplatný převod stavby 
účelové komunikace (dočasné stavby), 
která obsahuje napojení účelové 
komunikace 153/4 - napojení Lochkov - 
Radotín - Pražský okruh 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20658 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 
DIL/61/02/007482/2015 na realizaci akce 
"DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba 
a rekonstrukce sociálních zařízení“, 
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6, 
Studentská 10 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 21093 
 
  

k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v 
kapitole 03 - Doprava na akci Centrální 
informační systém ZPS 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 20747 

 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.3259 ze 
dne 22.12.2015 k návrhu na uzavření 
nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 
mezi Vysokou zdravotnickou školou, 
o.p.s., Praha 5, Duškova 7, a 
příspěvkovou organizací Vyšší odborná 
škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 21242 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Libuš k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra na rok 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21297 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství,  mládeže  a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21302 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z 
programu 133 310 Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 
 

Náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21234 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí  na úhradu  nákladů 
na provedení ozdravných protiradonových 
opatření určených pro MČ MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21301 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 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21322 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 21277 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21120 k návrhu na využití prostředků z fondu 
odměn příspěvkové organizace Správa 
služeb hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

19. 20692 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, pachtovních smluv a dodatků k 
nájemním smlouvám 
 

radní Hadrava   

20. 21246 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Hadrava   

21. 18819 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem budovy č.p. 384, Na můstku 3, 
Praha 1, která je součástí pozemku parc. 
č. 498 a pozemku parc. č. 498 vše k.ú. 
Staré Město a smlouvy o právu provést 
stavební úpravu 
 

radní Hadrava   

22. 21312 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti umístění zvonů do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla 
Velikého na Karlově 
 

radní Hadrava   

23. 21029 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Hadrava   

24. 20904 k návrhu na zřízení práva stavby k části 
pozemku parc.č. 84/6 k.ú. Hrdlořezy 
 

radní Hadrava   

25. 21003 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2160/258 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 20992 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2671/7 a parc. č. 2671/8 v k.ú. Břevnov 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 20949 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 3555  a parc.č. 3795/2 v k.ú. Libeň 
ve vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 20825 k revokaci usnesení Rady HMP č.974 ze 

dne 28.4.2015 k uzavření smlouvy o 
nabytí a zřízení služebnosti mezi Hlavním 
městem Praha, Kamilem Salavou a 
společností O2 Czech Republic a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 20836 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 01 - rozvoj obce - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 20926 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 20953 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 20922 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 20936 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 20916 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a na 
úpravu rozpočtu v kap. 0662 - OZV 
MHMP v r. 2016 
 

radní Wolf   

35. 21126 k návrhu na použití peněžních fondů a na 
úpravu limitu příspěvkových organizací v 
působnosti OZV MHMP v r. 2016 
 

radní Wolf   

36. 21059 k návrhu na rozpracování usnesení 15. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
31.3.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 20736 k výpůjčce části střechy budovy Nové 
radnice za účelem umístění včelstev a úlů 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21393 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podniku hl. m. Prahy a.s. za období leden - březen 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

 


	 P R O G R A M 

