
 P R O G R A M  
 29. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 9. 2015  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 25. 8. 2015  
                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 18506 k návrhu na vyhlášení Pravidel pro 

městský program prevence kriminality na 
rok 2016 v hl. m. Praze 
 
 
 

radní Hadrava 9.10 PhDr.Klinecký 
 

3. 18881 zpracování "Digitální povodňový plán hl. 
m. Prahy a digitální povodňový plán 
všech jejích městských částí" 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní Hadrava 9.15  

4. 18386 k záměru odboru živnostenského a 
občanskosprávního MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Označování ulic" 
 
-  předáno 19.8.15 
-  přerušeno 25.8.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 19009 k návrhu na využití prostředků fondu 
investic příspěvkové organizace ROPID 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 
 

9.25 Ing.Kaas 

6. 19025 k "Memorandu o spolupráci Hlavního 
města Prahy, Městské části Praha 6 a 
Institutu plánování hl. m. Prahy k zajištění 
kvalitního rozvoje veřejného prostranství 
- Bělohorská ulice" 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 

7. 18736 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
-  předáno 26.8.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.35 Ing.arch.Kábrt 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Hejl, starosta 
MČ Praha-  
Suchdol 
 

 
 
 
 

 1



BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 18737 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu
+ CD 
 
-  předáno 26.8.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.40 Ing.arch.Kábrt 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6, 
P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 
 

9. 18900 ke koncepční studii ulice Klapkova 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.45 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

10. 18993 k převodu finančních prostředků z IPR 
HMP na OTV MHMP za účelem zajištění 
zpracování projektové dokumentace 
investiční akce Rekonstrukce ulice 
Klapkova, I. fáze 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.50 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

11. 18879 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby Realizace 
projektu "Plán péče o přírodní rezervaci 
Klánovický les" 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

9.55 RNDr.Kyjovský 

12. 16651 k návrhu na rozšíření správy drobných 
vodních toků na území hl.m.Prahy 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.00 RNDr.Kyjovský 

13. 18834 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3168 TV 
Křeslice, etapa 0004 komunikace - 1. část 
ulice Na Rovině 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

14. 18775 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3111 TV 
Lysolaje, etapa 0014 Sídlištní 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

15. 17233 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 
Romana Blahníka, 2. část“ 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 18403 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
02 a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha - Slivenec 
 
-  předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

17. 17037 
● 
 

k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky -
stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 

-  předáno 6.5.15 
- výměna P1 7.5.15 
-  přerušeno 12.5.15 
-  neschváleno 26.5.15 
-  ● předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

18. 17102 
● 
 

k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - 
Kanalizace Budovec 
 

-  předáno 6.5.15 
-  přerušeno 12.5.15 
-  staženo 26.5.15 
-  ● předáno 26.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

19. 15486 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „Stavba č. 0204 TV Nebušice, 
etapa 0004 Komunikace II." 
 
-  předáno 27.8.15 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

20. 18895 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb - dofinancování a 
úpravu rozpočtu v roce 2015 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.40 PhDr.Klinecký 
 

21. 18892 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení 
hlavního města Prahy pro rok 2016 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.45 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 18910 k návrhu na udělení grantu hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - 
podpora registrovaných sociálních služeb 
pro rok 2015 - dofinancování 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.50 PhDr.Klinecký 
 

23. 19016 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace hl.m. Domov pro 
seniory Bohnice 
 
 
 

radní  
Ropková 

10.55 PhDr.Klinecký 
 
 

24. 18872 k návrhu smlouvy o projektovém 
partnerství při čerpání podpory 
poskytnuté na realizaci projektu Řemeslo 
žije! III 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.00 Mgr.Němcová 

25. 18553 k návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Obchodní akademie, Praha 3, 
Kubelíkova 37, s příspěvkovou organizací 
Obchodní akademie, Praha 4, 
Svatoslavova 333, s účinností od 1. 10. 
2015, s tím, že nástupnickou organizací, 
která převezme veškerá práva a závazky, 
bude příspěvková organizace Obchodní 
akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 
 
-  předáno 27.8.15 
 

radní  
Ropková 

11.05 Mgr.Němcová 

26. 18785 ke zrušení veřejné zakázky Dodatečné 
stavební práce na stavbě č. 40554 
"Společný objekt Chodovec II" 
 

ředitelka 
MHMP 

11.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
Doc.Ledvinka 
Bc.Macháček 
Ing.Stránský 
zástupce AK 
Řanda Havel 
Legal, s.r.o. 
 

27. 18878 k záměru odboru OTV MHMP na 
opětovné zadání veřejné zakázky 
Dodatečné stavební práce na stavbě č. 
40554 "Společný objekt Chodovec II" 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
Doc.Ledvinka 
Bc.Macháček 
Ing.Stránský 
zástupce AK 
Řanda Havel 
Legal, s.r.o. 
 

28. 18992 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
legislativního a právního Magistrátu hl. 
m. Prahy 
 
-  předáno 26.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Ing.Dederová 
JUDr.Havel 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 18405 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku Dodávka vozidel pro 
Městskou policii a Magistrát hlavního 
města Prahy 
+ CD 
 
-  předáno 26.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 

30. 18389 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž 
chlazení kanceláří v objektu Charvátova 
145/9, Praha 1, 110 00“ 
 
-  předáno 26.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Pekárková 

31. 17912 k záměru odboru informatiky na realizaci 
veřejné zakázky "Zajištění elektronických 
komunikací v oblasti datových služeb  
na území hl. m. Prahy“ 
 
-  předáno 26.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing.Mánek 
 

32. 18907 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti 
advokáta hlavním městem Prahou 
 
-  předáno 26.8.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.40 JUDr.Zoufalý 

33. 18768 k návrhu programu jednání 9. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 10.9.2015 
 
                        

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.45  

34.  Podání  11.50  
35.  Operativní rozhodování Rady HMP    
36.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 18921 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v 
souvislosti s implementací Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 18920 k návrhu na změnu členů Komise Rady 
HMP pro Prahu bezbariérovou a 
otevřenou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 18820 
 
   

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

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 18914 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a k poskytnutí  účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 18928 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Koloděje na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 18929 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu 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 

  

7. 18938 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. 18970 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 4 a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9. 18840 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 
 

radní Lacko   

10. 17991 k návrhu na pronájem 3 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

11. 18284 k návrhu na pronájem 5 bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

12. 18821 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

13. 18603 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

14. 18678 ke zrušení veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 5 a Praha 13 
 

radní 
Plamínková 

  

15. 18467 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
01 
 

radní 
Plamínková 

  

16. 18718 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru a úpravu rozpočtu 
v kap. 0546 a v kap. 0504 v roce 2015 
 

radní  
Ropková 

  

17. 18668 k poskytnutí neinvestičního příspěvku na 
provoz pro příspěvkovou organizaci 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

18. 18911 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
5.8.2015 do 11.8.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19032 Informace k přípravě rozpočtu vlastního HMP na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

19029 Informace ke zpracování Metropolitního plánu hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 


	 P R O G R A M 

