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 P R O G R A M  
 38. jednání Rady HMP, které se koná dne 3. 11. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 27. 10. 2015  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19111 k vypracování koncepční studie horní 

úrovně Dvořákova nábřeží 
 
- předáno 29.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

3. 19240 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "VOŠPg a 
SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6 - 
rekonstrukce fasády vč. okenních výplní 
(1. etapa)" v objektu VOŠPg a SOŠPg a 
Gymnázia Evropská 33, Praha 6 
 
- předáno 27.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Mgr.Němcová 

4. 19063 k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č.  
DIL/61/02/007050/2014 na realizaci akce 
„VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží - 
rekonstrukce kanalizace“, Vyšší odborná 
škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 
 
- předáno 29.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Němcová 

5. 19262 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí 
finančních prostředků z kap. 0504 formou 
investiční dotace MČ Praha 1 v roce 2015 
 
- předáno 27.10.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 PhDr.Klinecký 
 

6. 19413 "Dodávka výstražných světelných a 
zvukových zařízení pro vozidla Městské 
policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Hadrava 9.30 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

7. 19417 "Dodávka radiostanic do vozidel Městské 
policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Hadrava 9.35 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

8. 16947 Servis a podpora záznamových zařízení 
ReDat pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy na roky 2014 - 2018 
 
 
 

radní Hadrava 9.40 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 19787 ke změně výše podpory spoluúčasti 

hlavního města Prahy na projektu 
„Digitální povodňový plán hlavního 
města Prahy a digitální povodňový plán 
všech jejích městských částí“ 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Hadrava 9.45 Mgr.Barták 

10. 13380 k vyhotovení návrhu dohody o narovnání 
týkající se staveb nacházejících se na části 
původního pozemku parc. č. 767/1 v k.ú. 
Karlín (aktuálně na části pozemku parc. č. 
767/205 v k.ú. Karlín) 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Jansta, Kostka 
spol. s r.o. 
 

11. 18373 k návrhu dalšího postupu při realizaci 
projektu revitalizace a urbanistického 
rozvoje území Rohanského ostrova 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Jansta, Kostka 
spol. s r.o. 
 

12. 18689 k revokaci usnesení Rady HMP č.772 ze 
dne 9.6.2009 k návrhu na úplatné nabytí 
částí pozemku parc. č. PK (533) k.ú. 
Kolovraty o výměře 25 m2 a 152 m2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 0161 TV Kolovraty, etapa 0006 
- Severní komunikace vč. IS 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní  
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

13. 18973 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 39/1 k.ú. Sobín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní  
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

14. 17491 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, 
etapa 0001 Východní část 
 
 
 

radní  
Plamínková 

10.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

15. 17093 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky - st. 
č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0003 - 
Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová 
 
-  předáno 23.9.15 
- výměna P3 DZ – 7.10.15 
- odloženo na OP 8.10.15 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
starosta MČ               
Praha 13 Ing. David 
Vodrážka  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 19628 k návrhu na zrušení usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 0184 ze dne 6.2.2001 a schválení 
nového znění Memoranda o spolupráci 
mezi hl. m. Prahou a Českým 
olympijským výborem 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Wolf 10.20 Mgr.Fáberová 

18. 19548 k návrhu na poskytnutí bezúročné 
zápůjčky z rozpočtu hl. m. Prahy 
Integračnímu centru Praha o.p.s. a úpravu 
rozpočtu v kap. 0664 - SVC MHMP 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Fáberová 

19. 19436 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Cipro 
RNDr.Řehák, 
ředitel MK 
v Praze 
 

20.  Podání  10.35  
21.  Operativní rozhodování Rady HMP    
22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19393 k podmínkám pro čerpání podpory z 

OPPA pro individuální komplexní 
projekty odboru školství a mládeže 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19385 k návrhu na financování stavebních akcí 
Městskou částí Praha 3 a Městskou částí 
Praha 6 na majetku hl. m. Prahy, který je 
ve správě Technické správy komunikací 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19258 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19539 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 19620 k návrhu na snížení běžných výdajů 

kapitoly 0504 za současného zvýšení 
běžných výdajů kapitoly 0924 v roce 
2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19515 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19478 k návrhu na úpravu rozpočtu odborů ZSP 
MHMP a FON MHMP v roce 2015 v 
souvislosti s navrácením finančních 
prostředků u projektu 
CZ.2.17/2.1.00/30019 s názvem 
„Vzdělávání a podpora sociální integrace 
pro znevýhodněné osoby na území hl. m. 
Prahy“ financovaného z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita (OPPA) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 19667 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha 15 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 19611 k návrhu na změnu účelu investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 15 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 19468 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
16 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 19651 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 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Přední Kopanina 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 19662 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 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Petrovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 19673 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 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 19570 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 19465 k návrhu na snížení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
nevyčerpané neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na 
zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 
325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 19547 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko    

17. 19599 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

18. 19564 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl. m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

19. 19372 k návrhu změny v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

20. 16398 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, svěření správy věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 9 (podíl pozemku v k.ú. 
Prosek) 
 

radní Hadrava   

21. 18724 k návrhu na úplatný převod id. 1/6 
pozemku parc.č. 1992/8, k.ú. Košíře 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 18812 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 5774 v k.ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

23. 18930 k návrhu na úplatný převod zastavěného 
pozemku parc. č. 77/3 v k.ú. Smíchov z 
vlastnictví hl. m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví  Společenství vlastníků 
jednotek domu Štefánikova 266 
 

radní Hadrava   

24. 19344 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 3718 k. ú. Smíchov z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb. 
 

radní Hadrava   

25. 19306 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Břevnov 
 

radní Hadrava   

26. 19010 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 19307 k návrhu na bezúplatné nabytí části 
pozemku parc.č. 1601/2 v k.ú. Troja z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 697 97 111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

28. 17497 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě č. A/39/928/02 ze dne 
14.11. 1995 uzavřené mezi hl. m. Prahou 
a Tenisovým klubem LTC Praha 
 

radní Hadrava   

29. 18563 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

30. 19549 k návrhu na odstoupení od kupní smlouvy 
č. KUP/83/02/001118/2011 ze dne 
29.5.2012 uzavřené mezi HMP a 
Robertem Staňkem 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 18516 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro komunikaci Pobřežní III. za účelem 
realizace stavebního záměru „Rohan City 
- sekce B - administrativa A1 a A2, na 
pozemcích parc. č. 767/205, 767/4, 
767/46, 841/43, 844/3 a 844/23 v k.ú. 
Karlín, Praha 8 
 
- předáno 27.10.15 
 

radní  
Plamínková 

  

32. 19201 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace 
organizaci BONA FIDE (IČO 26524741)   
se sídlem Východní nám. 821/9, Praha 4 
 

radní Wolf   

33. 19700 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka  
MHMP 

  

34. 19535 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
7.10.2015 do 13.10.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19778 Neodkanalizované oblasti hl. m. Prahy 
Analýza počtu obyvatel bez možnosti napojení na stokový systém hl.m.Prahy 
 

radní 
Plamínková 

19645 Informace o externím auditu systému řízení bezpečnosti informací 
 

ředitelka  
MHMP 

19768 Informace k  prodloužení termínu ukončení kontroly vybraných oblastí hospodaření 
v příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
 

ředitelka  
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

