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 P R O G R A M  
 34. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 10. 2016 

 
od 8.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 11. 10. 2016 

-  zápis z 15. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 13.10.2016 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.00 – 8.10  
2. 23241 k předložení návrhu Smlouvy o 

poskytování komplexních služeb provozu, 
podpory a rozvoje infrastruktury pro 
provoz karty Lítačka 
 
- předáno 12.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 

3.  23482 ke zřízení Projektové kanceláře Smart 
Cities v gesci Operátora ICT, a.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.15 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 

4. 23597 ke spolupráci s Gehl Architects na 
Koncepci veřejného prostoru Severojižní 
magistrály 
 
- předáno 13.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.20 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

5. 23046 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací z rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy 
 
- předáno 13.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

8.25  

6. 21284 k přípravě Akčního plánu snižování hluku 
aglomerace Praha 2016 
 
- předáno 5.10.16 
- přerušeno 11.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.30 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

7. 23468 k  urbanistické soutěži na transformační 
území Nákladového nádraží Žižkov 
 
- předáno 13.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.35 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 23273 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
+ přílohy na CD 
 
- předáno 5.10.16 
- přerušeno 11.10.16 
 
* přizvaní starostové 
- Mgr.Hanzlík, starosta MČ Praha 16 
- M.Popek, starosta MČ Praha-Lipence, 
- S.Fresl, starosta MČ Praha-Velká Chuchle 
- Ing.Vejvodová, starostka MČ Praha- 
  Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

8.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
* 

9. 18580 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1848/11 v k. ú. Michle, obec 
Praha o výměře 1426 m2 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

8.45 Ing.Svoboda 
 

10. 23017 k návrhu na výmaz podniku Pražská 
kanalizace a vodní toky, státní podnik "v 
likvidaci", se sídlem Praha 1 - Malá 
Strana, Cihelná 4, IČO: 00 06 40 76 z 
obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

8.50 Ing.Svoboda 
 

11. 23628 Memorandum o vzájemné spolupráci 
 

radní Grabein 
Procházka, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek, 
radní Wolf 
 

8.55 Ing.Svoboda 

12. 23541 k problematice nominací osob do orgánů 
společností s majetkovým podílem Hl. m. 
Prahy 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.00  

13. 23106 
• 

k záměru odboru bezpečnosti MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
pronájmu pevných optických okruhů" 
 
- předáno 22.9.16 
- staženo 27.9.16 
- • 
 

radní Hadrava 9.05 Bc.Macháček 

14. 23192 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky na 
stavbu č. 41207 Hasičská zbrojnice 
Písnice 
+ CD 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní Hadrava 9.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 23134 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 

OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 7,  MČ Praha 9, MČ Praha 12, MČ 
Praha 19, MČ Praha - Dolní Počernice, 
MČ Praha - Nebušice, MČ Praha - 
Lysolaje, MČ Praha - Vinoř, MČ Praha - 
Šeberov, MČ Praha - Satalice, MČ Praha 
- Zbraslav, MČ Praha - Zličín 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.15 Ing.Vermach,Ph.D. 

16. 23362 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodatečné stavební práce na 
stavbě č. 42358 Nebušický sběrač" a 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k 
provedení stavby č. 42358 Nebušický 
sběrač 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.20 Ing.Prajer 
 

17. 23345 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Rekonstrukce 
veřejného WC na Petříně 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.25 RNDr.Kyjovský 

18. 23382 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní 
Plamínková 

9.30  

19. 23376 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Městská knihovna v Praze 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní Wolf 9.35 Mgr.Cipro 
 

20. 23424 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace a úprava rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2016 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní Hodek 9.40 PhDr.Klinecký 
 

21. 23437 k vyhlášení 20. a 21. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 12.10.16 
 

radní 
Ropková 

9.45 PhDr.Hauser 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 23136 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 

ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP za I. a II. 
čtvrtletí 2016 
 
- předáno 12.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Mgr.Fáberová 

23. 23372 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Mgr.Fáberová 

24. 23154 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Mgr.Fáberová 

25. 22960 k záměru rozvoje příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy Domů dětí a 
mládeže v letech 2018 až 2021 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 Mgr.Fáberová 

26. 23333 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2521 ze 
dne 11.10.2016 k návrhu programu 
jednání 20. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 20.10.2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.10  

27.  Podání  10.15  
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. 23182 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 281 ze dne 16.2.2016 k návrhu daru pro 
první občánky hlavního města Prahy roku 
2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

  

2. 23242 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2016 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23363 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23476 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 23502 k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury v rámci 
programu Podpora výchovně 
vzdělávacích aktivit v muzejnictví a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 23512 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí 
nákladů za činnosti v oblasti zabránění 
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění 
tuberkulózou a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 22626 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
14 (pozemky v k.ú. Černý Most, k.ú. 
Hostavice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 22822 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, odejmutí správy 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Zbraslav 
(pozemek v k. ú. Lahovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 23149 k návrhu na bezúplatné nabytí id.1/5 
pozemku parc.č. 1455 v k.ú. Dubeč a  
pozemku parc.č. 1947/16 v k.ú Kamýk 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 Grabein 
Procházka 

  

10. 23398 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního 
díla, čerpací stanice a pozemku v k.ú. 
Újezd u Průhonic z vlastnictví JMH 
Development, a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 22508 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2996/1 k.ú. Libeň a spoluvlastnického 
podílu id. 3/5 pozemků parc.č. 2996/9 a 
parc.č. 2996/10 v k. ú. Libeň do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 23092 k revokaci usnesení Rady HMP č.922 ze 
dne 19.4.2016 k návrhu na úplatné nabytí 
části pozemku parc. č. 1403/1 k.ú. Troja z 
vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle zákona č. 503/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 19701 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1750/4 v k. ú. Braník (79 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 22639 k návrhu úplatného převodu části 
pozemku parc. č. 345 a pozemku 340/5, 
vše v k.ú. Braník (celk. 73 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 22710 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 484 včetně stavby technické 
vybavenosti, vše k. ú. Klánovice (83 m2) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23481 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

17. 22952 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke 
smlouvě o umístění a provozování 
kontejnerů č. INO/54/10/008376/2011 
uzavřené dne 7.11.2011, ve znění dodatků 
č. 1 až 5 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 23546 k návrhu OCP na uzavření nájemní 

smlouvy na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP, 
se společností Staviltech s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 22382 
 
 

ke schválení Dohody o předání a převzetí 
projektové dokumentace a práv a závazků 
investora na stavbu č. 3119 TV Čakovice, 
etapa 0038 K Sedlišti 
 

radní 
Plamínková 

  

20. 23185 k návrhu na odpis nákladů vynaložených 
na zmařené investice u příspěvkových 
organizací v kap. 0662 - OZV MHMP a 
úpravu rozpočtu v roce 2016 
 

radní Wolf   

21. 23379 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti ZSP MHMP v 
roce 2016 
 

radní Hodek   

22. 22937 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace  hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Malešice 
 

radní Hodek   

23. 22365 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy  
Palata - Domov pro zrakově postižené 
 

radní Hodek   

24. 23434 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na financování programu 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol na období září - prosinec 
2016" 
 

radní 
Ropková 

  

25. 23336 k přípravě projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 2 "Udržitelná mobilita a 
energetické úspory" v Operačním 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

26. 23485 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 10, Vachkova 941, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

27. 23370 
 
 

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

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 23238 

 
  

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace České středoškolské unii, z.s. na 
realizaci projektu Česká středoškolská 
unie - Zapoj se na střední! 
 

radní 
Ropková 

  

29. 22515 k zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem "Poskytování právních 
služeb pro potřeby hlavního města Prahy" 
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

ředitelka 
MHMP 

  

30. 23211 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
7.9.2016 do 13.9.2016 
 

Ing.Ondráčková   

31. 23397 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
14.9.2016 do 20.9.2016 
 

Ing.Ondráčková   

32. 23430 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
21.9.2016 do 27.9.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23560 Informace - zpráva člena dozorčí rady  společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. 
ke dni 30.9.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

23556 Informace - Přehled VZMR do 500 000,- Kč zadávaných ve výlučné kompetenci 
jednotlivých ředitelů/ředitelek odborů za měsíc září 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

