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 P R O G R A M  
 2. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 1. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 1. jednání Rady HMP ze dne 12. 1. 2016 
                           - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 14. 1. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20517 k návrhu umisťování reklamy na sloupech 

na území hl.m. Prahy 
 
- předáno 14.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Svoboda 
Ing. arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 

3. 20455 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
 
- předáno 14.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Thuriová 

4. 20215 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se stanoví systém komunitního 
kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné 
zeleně na území hlavního města Prahy 
 
- předáno 14.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 RNDr.Kyjovský 

5. 19504 k personálním změnám v komisích Rady 
hl.m. Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25  

6. 20537 k expertní zprávě o technickém stavu 
Libeňského soumostí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
Ing.Ďuriš, g.ř. 
DP HMP, a.s. 
Doc.Ing.Kolísko, 
PhD., ČVUT 
 

7. 20171 k zapojení hlavního města Prahy do 
realizace Programu ESA BIC Prague 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Svoboda 

8. 19003 k spolupráci při rozvoji cyklistické 
dopravy 
 
- předáno 14.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 19986 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace Střední odborná 
škola civilního letectví, Praha - Ruzyně 
 
- předáno 13.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Němcová 
Ing.Turečková 

10. 20401 k návrhu na udělení grantu hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - 
podpora registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2016 a udělení účelové 
neinvestiční dotace 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 PhDr.Klinecký 
 

11. 20522 k návrhu Pravidel pro poskytování dotací 
z rezervy pro městské části hl. m. Prahy v 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 
10) na rok 2016 
 
- předáno 13.1.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.55  

12. 20556 
 
  VH 

ke schválení dodatků ke smlouvám o 
výkonu funkce členů dozorčí rady 
společnosti Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

radní Lacko 10.00 M.Vaic, předs. 
DR Operátor 
ICT, a.s. 

13. 18748 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní Lacko 10.05 Ing.Svoboda 

14. 18841 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní Lacko 10.10 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 18862 k návrhu prodeje bytových domů, 

zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní Lacko 10.15 Ing.Svoboda 

16. 20476 návrh na schválení realizace projektu za 
účasti hlavního města Prahy v dotačním 
programu Ministerstva vnitra ČR 
„Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016 
 
 
 

radní Hadrava 10.20  

17. 20105 k vyloučení v řízení veřejné zakázky na 
stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 
Ostatní toky, část 0021 Nedvězí“ 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

18. 20107 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0012 „Protipovodňová 
opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 
0011 Ostatní toky, část 0021 Nedvězí“ 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

19. 19804 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky - 
stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - 
prodloužení do Běchovic, etapa 0001 
Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad 
Rybníkem 
 
- předáno 13.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Prajer 

20. 20415 ke schválení znění zadávací dokumentace 
k nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění 
komplexního systému nakládání s 
komunálním odpadem na území hl.m. 
Prahy na období 2016-2025" 
+ CD 
 
- předáno 14.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 RNDr.Kyjovský 

21. 20565 informace ke smluvním vztahům na 
provozování vodohospodářské 
infrastruktury 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.45  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 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 
- dodatek - 13.11.15 
- přerušeno 18.11.15  
 

ředitelka 
MHMP 

10.50 JUDr.Mařík 

23. 20164 k uzavření smlouvy na dílčí zakázku 
"Rozvoj systému ISMP-POVS" 
 
- předáno 14.1.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 JUDr.Mařík 

24. 15961 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku "Stavební úpravy 
zasedací síně, recepce a jejich zázemí v 
budově A Emauzy" 
 
- předáno 13.1.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00 Ing.Pekárková 

25. 20343 k úpravě postupů při zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách hl. m. Prahy a při 
přípravě materiálů pro jednání Rady HMP 
 
- předáno 13.1.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.05 Mgr.Chroustová, 
MBA 

26. 20545 k návrhu programu jednání 13. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28.1.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

27.  Podání  11.10  
28.  Operativní rozhodování Rady HMP    
29.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20165 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 
MICHAEL - Střední škola a Vyšší 
odborná škola reklamní a umělecké 
tvorby, s.r.o., se sídlem Machkova 1646, 
Praha 4, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20400 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20447 k návrhu záměny zdrojů v rámci 
schváleného rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 20471 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2016 MČ Praha - Nedvězí na 
úhradu náhrady za odstraněný objekt bez 
č.p. (bývalý vepřín) v katastrálním území 
Nedvězí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 20424 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
22 k žádosti o dotace z Ministerstva 
školství, mládeže  a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 20373 k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

7. 20396 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

8. 19598 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, v  znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha - Dubeč, Praha - 
Zbraslav a Praha - Zličín  (pozemky pod 
komunikacemi v k.ú. Dubeč, Zbraslav a 
Zličín) 
 

radní Hadrava   

9. 19917 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
- Újezd (pozemek se stavbou komunikace 
v k.ú. Újezd u Průhonic) 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 20318 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Sedlec 
 

radní Hadrava   

11. 20130 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních 
úprav chodníku umístěného na pozemku 
parc.č. 2324/1 v k.ú. Hostivař do majetku 
hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

12. 19556 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnických podílů k pozemku 
parc.č. 188 k.ú. Dubeč 
 

radní Hadrava   

13. 19798 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2692/34 v k. ú. Stodůlky do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

14. 20129 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2336/248 k.ú. Chodov 
 

radní Hadrava   

15. 17933 k návrhu na úplatný převod jednotného 
veřejného kanalizačního řadu a veřejného 
vodovodu na pozemcích parc. č. 1874/23, 
1874/97, 1874/214 v k.ú. Libeň z 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

16. 18053 k návrhu na úplatný převod pozemku části 
pozemku parc. č. 748 o výměře 51 m2 
k.ú. Troja 
 

radní Hadrava   

17. 19175 k návrhu na úplatný převod  pozemků 
parc.č. 830/1 o výměře 225 m2 a parc. č. 
831/1 o výměře 322 m2 v k.ú. Břevnov 
 

radní Hadrava   

18. 19202 k návrhu na úplatný převod zastavěného 
pozemku parc. č. 1293/53 v k.ú. Řepy z 
vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků bytů v domě 
Šimonova 1105, Praha 6 
 

radní Hadrava   

19. 19229 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 342/6 v k.ú. Řepy 
 

radní Hadrava   

20. 19373 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 666/1 v kat. území Kamýk 
 

radní Hadrava   

21. 19516 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č.17 o výměře 105 m2 v k.ú. Nusle 
 

radní Hadrava   

22. 19526 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 357/2 v k. ú. Hodkovičky o 
výměře 6 m2 
 

radní Hadrava   

23. 19629 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 854/3 v k. ú. Michle, obec Praha o 
výměře 11 m2 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 20084 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc.č. 4400/201 a části pozemku parc.č. 
4400/203 v kat. území Modřany 
 

radní Hadrava   

25. 19299 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

26. 19365 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

27. 19621 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

28. 19887 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

29. 20249 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
základě výsledků výběrového řízení 
 

radní Hadrava   

30. 18734 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor na základě výsledku 
výběrového řízení 
 

radní Hadrava   

31. 20425 k návrhu na poskytnutí účelové dotace pro 
Povodí Vltavy, státní podnik jako 
důsledek hlavním městem Prahou 
realizované stavby č. 6963 - Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0001 - nová 
vodní linka a úprava rozpočtu v kap. 0222 
v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 20169 k návrhu Dohody o ukončení Nájemní 
smlouvy č. NAP/54/11/004106/2008 ze 
dne 7.10.2008 s paní Ing. Jelenou 
Nekvasilovou, jako nájemcem 
 

radní 
Plamínková 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20493 Informace k protokolu o následné veřejnosprávní finanční kontrole v příspěvkové 
organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a  následnému 
rozhodnutí o námitkách 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

20474 Informace k návrhu opatření v provozu autobusových linek PID v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20465 Informace k přehledu železničních linek na území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20468 Informace o průběhu bezpečnostních opatření na Silvestra 2015 a během 
Novoročního ohňostroje 2016 
 

radní Hadrava 

20505 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem ochrany prostředí MHMP v období říjen - prosinec 2015 

radní 
Plamínková 
 

20495 Informace pro Radu hl. m. Prahy o uplatnění nároku hl. m. Prahy na náhradu škody 
v trestním řízení 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

