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 P R O G R A M  
 19. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 5. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 12. 5. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17810 k návrhu na vyhrazení si pravomoci 

rozhodovat v samostatné působnosti 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy 
 
-  předáno 13.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 17894 k návrhu na doplnění Jednacího řádu 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 17661 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 
 
-  předáno 13.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 PhDr.Klinecký 

5. 17735 k realizaci projektu "Lavička Václava 
Havla" v Bruselu 
 
-  předáno 13.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Mgr.Cipro 

6. 17660 k volbě nových přísedících Městského 
soudu v Praze 
 
-  předáno 13.5.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 JUDr.Novaková 

7. 17754 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu "2. průběžná 
evaluace Operačního programu Praha - 
Adaptabilita" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.35  

8. 17585 k návrhu využití dodatečných finančních 
prostředků z OP Doprava 2007 - 2013 na 
projekt "Řízení silniční dopravy v 
tunelech v rámci Městského okruhu v 
Praze" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.40 Ing.Koucký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 17879 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se 

změnou věřitele dluhu zajištěného 
ručitelským prohlášením HMP vůči 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 
 
-  předáno 15.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.45  

10. 17869 k návrhu využití dodatečných finančních 
prostředků z OP Doprava 2007-2013 na 
soubor akcí na poskytování dopravních a 
provozních informací pro zvýšení 
plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu v hl. m. Praze 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

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

11. 17890 ke zprávě o vyhodnocení zimní údržby 
komunikací hl.m. Prahy v zimním období 
2014 - 2015 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

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

12. 17891 k návrhu na úpravu rozpočtu Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

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

13. 17854 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 19 z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

10.05 P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 

14. 17851 k návrhu na poskytnutí dotace městským 
částem hl. m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z 
loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., v období ledna až dubna 
2015 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

10.10 JUDr.Thuriová 

15. 17430 ke změně smlouvy o spolupráci projektu 
Morgenstadt: City Insight 
 
-  předáno 6.5.15 
-  přerušeno 12.5.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

16. 17181 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 121 k.ú. Troja a vyplacení úhrady 
za faktické užívání 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Hašek 10.20 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 17309 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 

bytů v domech hl. m. Prahy 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.25 Ing.Svoboda 
 

18. 16979 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.30 Ing.Svoboda 
 

19. 17466 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.35 Ing.Svoboda 
 

20. 17118 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 
209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl. m. Praha o 
poskytnutí dotace na výstavbu nájemních 
bytů 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.40 Ing.Koucký 

21. 17121 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 
209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl. m. Praha o 
poskytnutí dotace na výstavbu nájemních 
bytů 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.45 Ing.Koucký 

22. 17137 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 
209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl. m. Praha o 
poskytnutí dotace na výstavbu nájemních 
bytů 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.50 Ing.Koucký 

23. 17199 k návrhu na uplatnění Výzvy MMR ČR k 
předkládání žádostí o zkrácení vázací 
doby platnosti podmínek pro nakládání s 
byty postavenými s dotací v letech 1997 - 
2013 ve smlouvách mezi MMR ČR a 
hl.m. Prahou nebo na základě 
"Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 10.55 Ing.Koucký 

24. 17448 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
darovací smlouvě č. 
DAH/04/04/004568/2014  
ze dne 1. 12. 2014 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Lacko 11.00 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 17877 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Zdravotnická záchranná 
služba hl .m. Prahy 
 
 
 

radní Lacko 11.05 PhDr.Klinecký 

26. 17561 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2015 v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy pro oblast zdravotnictví 
 
 
 

radní Lacko 11.10 PhDr.Klinecký 

27. 17038 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Albert,Ph.D. 
 

28. 17026 k revokaci usnesení Rady HMP č.2041 ze 
dne 19.8.2014 k záměru odboru 
městského investora MHMP na realizaci 
zakázky na stavební práce  pro stavbu č. 
0133 TV Ďáblice, etapa 0007-Červený 
mlýn 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní 
Plamínková 

11.20 Ing.Albert,Ph.D. 
 

29. 17620 k návrhu na čerpání finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Divadlo v Dlouhé a k návrhu 
na úpravu rozpočtu v kap. 0662 - OZV 
MHMP v r. 2015 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Cipro 
Mgr.Šálková, 
řed. Divadlo 
v Dlouhé 

30. 17418 k návrhu na zřízení Komise Rady HMP - 
Rady světové památky 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Wolf 11.30 Mgr.Skalický 

31. 17521 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 
2015 
+ 2x CD 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Wolf 11.35 Mgr.Skalický 

32. 17225 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na provedení zjišťovacího 
archeologického výzkumu ke stavbě 
"Revitalizace Staroměstského náměstí" - 
Mariánský sloup 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní Wolf 11.40 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
33. 15749 k revokaci usnesení Rady HMP č.1203 ze 

dne 3.6.2014 k návrhu na přidělení grantů 
pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 
2014 v programu VIII. Rozvojové a 
systémové projekty celoměstského 
významu 
 
 
 

radní 
Nováková 

11.45 Mgr.Hanovský 

34. 17760 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a 
přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2015 v programech 
II.A a II.B 
 
 
 

radní 
Nováková 

11.50 Mgr.Hanovský 

35. 17511 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu týkající se poskytování 
právních služeb v průběhu zadávání 
veřejných zakázek 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní 
Ropková 

11.55 Mgr.Němcová 

36. 17319 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby TRIVIS - 
Střední škola veřejnoprávní a Vyšší 
odborná škola prevence kriminality a 
krizového řízení Praha, s.r.o., se sídlem 
Hovorčovická 1281/11, Praha 8, v 
rejstříku škol a školských zařízení s 
účinností od 1. 9. 2015 
 
-  předáno 13.5.15 
 

radní 
Ropková 

12.00 Mgr.Němcová 

37. 17087 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Správa propojovací 
infrastruktury Interconnect" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.05 Ing.Mánek 

38. 17576 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu "Dodávka a instalace 
LED osvětlení v budově MHMP" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.10 Ing.Pekárková 

39. 17878 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.15 Ing.Dederová 
PhDr.Hauser 

40. 17598 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci 
městským částem hlavního města Prahy - 
na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
 
-  předáno 13.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.20 Ing. Dederová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
41. 16999 k záměru odboru kontrolních činností 

MHMP na realizaci veřejné zakázky: 
"Poskytování právních služeb pro potřeby 
odboru kontrolních činností MHMP 2015 
- 2016" 
 
-  předáno 13.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.25 Ing. Ondráčková 

42. 17898 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem "Právní vztahy 
u pronájmu budovy v ulici Jungmannova" 
 
-  předáno 15.5.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30  

43. 17900 k návrhu programu jednání 7. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28.5.2015 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.35  

44.  Podání  12.40  
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 17071 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17647 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 17752 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

4. 16668 k prominutí odvodu / penále za porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 17705 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za 

dlužníkem Hai TRAN VAN 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

6. 17750 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí určené městské 
části Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 17753 k návrhu na přijetí 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 
 

  

8. 17767 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
vlády České republiky na program 
Podpora terénní práce pro rok 2015 
určeného pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a k návrhu na jeho 
poskytnutí MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 17790 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určeného pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
městské části Praha 21 a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 16691 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavebního záměru 
„Novostavba stavebních objektů SO 01-
SO 05, zkušební pracoviště sever, areál 
Zkratovny Běchovice“, na pozemku 
parc.č. 1327/114 v k.ú. Běchovice,  
Praha 9 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

  

11. 17757 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti 
 

radní Hašek   

12. 17780 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti ve prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 17774 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Hašek   

14. 14689 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 930/1 dle GP č. 3865-258/2013 ze 
dne 12.12.2013 rozdělen a nově označen 
jako pozemky parc.č. 930/1 o výměře 94 
m2, parc.č. 930/17 o výměře 24 m2 a 
parc. 930/18 o výměře 12 m2 vše v k.ú. 
Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví třech fyzických osob 
 

radní Hašek   

15. 16360 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2998/1 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Braník 
 

radní Hašek   

16. 17306 k návrhu na úplatné nabytí veřejné 
osvětlení v k.ú. Letňany  z vlastnictví 
společnosti Trigema Projekt Delta a.s., se 
sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 
2641/14,  IČO: 27886581 do vlastnictví 
hlavního města Prahy  za smluvní cenu ve 
výši 600,- Kč a Trigema Development 
s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, 
Bucharova 2641/14, IČO: 27079694 do 
vlastnictví hlavního města Prahy  za 
smluvní cenu ve výši 400,- Kč a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hašek   

17. 17364 k návrhu na úplatné nabytí veřejné 
osvětlení  v k.ú. Vinoř z vlastnictví 
společnosti UNISTAV Vinoř II, s.r.o., se 
sídlem Brno, Příkop 838/6, IČO: 
29287120, do vlastnictví hlavního města 
Prahy  za smluvní cenu ve výši 1000,- Kč, 
opravy komunikace ulice Rosická včetně 
dopravního značení k.ú. Vinoř a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hašek   

18. 17407 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví 
kanalizační splaškové stoky DN 300,  
dešťové kanalizační stoky DN 300 a DN 
400 včetně 2 ks retenčních nádrží, 
vodovodních řadů DN 100 a DN 150, 
komunikací, veřejného osvětlení a 
pozemků z vlastnictví společnosti P-
holding s.r.o. se sídlem Praha 6, Evropská 
810/136, IČO: 24715484 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za sjednanou kupní 
cenu ve výši 6.000,- Kč a přijetí 
finančního daru a pozemku parc. č. 506/5 
k.ú. Černý Most od společnosti  Lipnická 
realitní s.r.o. se sídlem P 9- Kyje, 
Peluškova 1398, 198 00, IČO 24252786 
za sjednanou cenu ve výši 100,- Kč a 
přijetí finančního daru 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 17514 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu „Údržba vybraných 
významných přírodních lokalit v hl. m. 
Praze řízenou pastvou smíšenými stády 
ovcí a koz“ 
 

radní 
Plamínková 

  

20. 17641 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu neurčitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

21. 17125 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu neurčitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 17398 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 
a 0662 - kultura v roce 2015 
 

radní Wolf   

23. 17554 k návrhu na "Zajištění cateringu pro akci 
OZV MHMP II" v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu pro organizování 
EUROCITIES Cooperation Platform 
2015 v Praze 
 

radní Wolf   

24. 17516 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
Cesta ke vzdělání pro rok 2015 
 

radní 
Ropková 

  

25. 17299 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

26. 17725 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

27. 17850 
 
  

k návrhu na vyřazení uchazečky z 
konkursního řízení na funkci 
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace 
Školní jídelna, Praha 5 - Smíchov, 
Štefánikova 11/235 
 

radní 
Ropková   

28. 17060 k návrhu na přijetí daru 7 kusů automatů 
na vodu, tzv "aquamatů" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

29. 17709 k výpůjčce uměleckého díla od 
Společnosti přátel beuronského umění 
 

ředitelka 
MHMP 

  

30. 17831 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky „Dodávka a montáž chlazení 
kanceláří v objektu Charvátova 145/9, 
Praha 1, 110 00“ 
 

ředitelka 
MHMP 
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31. 17250 k návrhu smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení Hlavního města 
Prahy k distribuční soustavě 
 

ředitelka 
MHMP 

  

32. 17763 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.4.2015 do 28.4.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

17747 Informace pro Radu hl. m. Prahy o usnesení Městského státního zastupitelství v 
Praze ve věci zrušení usnesení policejního orgánu týkajícího se plateb Městské 
policie hl. m. Prahy za servisní služby autoservisu JÍŠA s.r.o. v letech 2005 - 2014 
 

ředitelka 
MHMP 

17846 Informace pro Radu HMP o podaném trestním oznámení ve věci padělání 
nostrifikační doložky o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v 
ČR 
 

ředitelka 
MHMP 

17873 Informace pro Radu HMP o podaném trestním oznámení ve věci padělání 
nostrifikační doložky o uznání zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v ČR a 
padělání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR 
 

ředitelka 
MHMP 
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