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 P R O G R A M  
 22. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 6. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 2. 6. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 17798 k postavení, působnosti a úkolům komise 

Rady HMP pro ICT 
 
-  předáno 3.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing. Felix, CSc. 
předs. komise 

3. 17276 Informace k podpoře pátého ročníku 
kulturního a lidskoprávního festivalu 
Prague Pride. 
 
-  předáno 3.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Mgr.Cipro 

4. 17771 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška 
č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a 
kterou se stanoví opatření k omezení 
jejich propagace 
 
-  předáno 3.6.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Thuriová 

5. 15415 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Zajištění inženýrské činnosti při 
realizaci stavby č. 40759 Multifunkční 
operační středisko Malovanka" 
 
-  předáno 3.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.25 Ing.Koucký 

6. 17987
A 
 
 VH 

Kolektivní vyjednávání v DPP 
 
-  předáno 26.5.15 
-  přerušeno 26.5.15 
-  verze A předána 4.6.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.30 Ing. Ďuriš, předs. 
předst.  DP HMP 
 

7. 18137 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2014 
 
-  předáno 3.6.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.35 Ing.Melkesová 

8. 17990 k návrhu Zásad, Harmonogramu a 
Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města 
Prahy na rok 2016, střednědobého 
výhledu do roku 2021 a dlouhodobého 
rozpočtového výhledu 
 
-  předáno 3.6.15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

9.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 18013 k novele Pražských stavebních předpisů 

 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

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

10. 18017 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 3 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

9.50 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 
 

11. 18018 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 4 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Štěpánek, 
CSc. starosta 
 MČ Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha- Kunratice 
 

12. 18019 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 5 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
 

13. 18020 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha- Přední 
Kopanina 
Ing.Hejl, starosta 
MČ Praha-  
Suchdol 
Ing.Komárek, 
starosta MČ 
Praha- Nebušice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 18021 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 7 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
Mgr.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha- Troja 
 

15. 18022 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 8 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
R.Petrus, 
starosta MČ 
Praha 8 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha- Dolní 
Chabry 
 

16. 18023 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 10 
+CD 
 
-  předáno 3.6.15 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
JUDr.Kleslová, 
starostka MČ 
Praha 10 
M.Malina, 
starosta MČ 
Praha- Dolní 
Chabry 
Mgr.Štěpánek, 
CSc. starosta 
 MČ Praha 4 
 

17. 18024 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 11 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Štyler, 
starosta MČ 
Praha 11 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha- Újezd 
Ing.Dostál, 
starosta MČ 
Praha- Šeberov 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 18025 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 12 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha- Libuš 
 

19. 18026 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 13 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Vodrážka, 
starosta MČ 
Praha 13 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha- Řeporyje 
 

20. 18027 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 16 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
M.Popek, 
starosta MČ 
Praha- Lipence 
S.Presl,  
starosta MČ 
Praha- Velká 
Chuchle 
Ing.Vejvodová, 
starostka MČ 
Praha- Zbraslav 
 

21. 18028 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 17 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Synková, 
starostka MČ 
Praha 17 
JUDr.Koropecká, 
starostka MČ 
Praha- Zličín 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 18029 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kabický, 
starosta MČ 
Praha 18 
Ing.Lochman,PhD 
starosta MČ 
Praha- Čakovice 
 

23. 18030 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 
Mgr.Voborská 
starostka MČ 
Praha- Satalice 
 

24. 18031 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

25. 18032 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 
+CD 
 
-  předáno 3.6.15 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

 Ing.arch. 
Blažíčková 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Z.Růžička, 
starosta MČ 
Praha 21 
 

26. 17866 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 12. 6. 2015 
 
 
 

radní Hašek 10.50 JUDr.Novotný, 
předs. předst. 
 

27. 17865 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
6 (nemovitosti v k.ú. Břevnov) 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 10.55 Ing.Svoboda 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 17015 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 3 (pozemek parc.č. 4280/13 v 
k.ú. Žižkov) a odejmutí správy svěřené 
věci z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 15 (pozemek parc.č. 
2229/5 v k.ú. Hostivař) 
a 
k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Správa pražských 
hřbitovů 
 
- předáno 4.6.15 
 

radní Hašek 11.00 Ing.Svoboda 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 
M.Wenzl, 
starosta MČ 
Praha 15 

29. 15972 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Celková 
oprava části severní stěny bastionu XXXI, 
Praha 2 - Nové Město" 
 
- předáno 4.6.15 
 

radní Hašek 11.05 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský&Partneři 
 

30. 18105 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Hašek 11.10 Ing.Svoboda 
 

31. 16086 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 3386/7 o výměře 306 m2 v k.ú. 
Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví Společenství pro dům Na 
Křivce 1532/41, IČ 243 18 639 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.15 Ing.Svoboda 
 

32. 13865 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 575/2 k.ú. Kobylisy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.20 Ing.Svoboda 
 

33. 16403 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/8 k 
pozemkům parc.č. 2718/4, 2714/2 2710/4 
vše k.ú. Stodůlky 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.25 Ing.Svoboda 
 

34. 11755 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Řepy z vlastnictví společnosti Stavební, 
investiční a kapitálová, a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.30 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
35. 16433 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.35 Ing.Svoboda 
 

36. 13933 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 191/10, 191/13, 191/14, 3948/2, 
3949/3, 3958/8, 4635/498, 4635/499 a 
4653/55 vše k.ú. Modřany 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.40 Ing.Svoboda 
 

37. 17769 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Modřany z vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.45 Ing.Svoboda 
 

38. 17770 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Radotín z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro 
Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hašek 11.50 Ing.Svoboda 
 

39. 17863 k záměru Městské policie hl. m. Prahy 
realizovat veřejnou zakázku "Dodávka 
vozidel zajišťující nezbytnou obnovu 
vozového parku Městské policie hl. m. 
Prahy"  
 
- předáno 4.6.15 
 

radní Hadrava 11.55 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

40. 17538 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městským částem na 
činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní Hadrava 12.00  

41. 17876 
 
 VH 

k výroční zprávě, schválení řádné účetní 
závěrky a rozdělení zisku společnosti 
Kolektory Praha, a.s. za rok 2014 a k 
určení auditora na rok 2016 
 
-  předáno 4.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.05 Ing.Švec, předs. 
předst. 
Mgr.Trombik, 
předs. DR 
J.Liška, 
J.Kozman 
M.Kucián 
I.Lojková 
Mgr.Počarovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
42. 16994 ke koordinaci postupu při získávání 

vícezdrojového financování na rozvoj a 
obnovu vodohospodářské infrastruktury 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.10 Ing.Žejdlík, 
předs. předst. 
PVS, a.s. 
 

43. 17781 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2015 v kapitole 0220 - 
OTV MHMP a poskytnutí účelových 
investičních dotací MČ Praha - Přední 
Kopanina 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Albert,Ph.D. 
 

44. 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 
 

radní 
Plamínková 

12.20 Ing.Albert,Ph.D. 
 

45. 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 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Albert,Ph.D. 
 

46. 17911 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu k provedení stavby č. 
40020 TV Letňany, etapa 0003 
Rýmařovská 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.30 Ing.Albert,Ph.D. 
 

47. 16696 k revokaci usnesení Rady HMP č.2269 ze 
dne 2.9.2014 k záměru odboru technické 
vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky stavby č. 3113 „TV Přední 
Kopanina, etapa 0006 Hokešovo náměstí“ 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.35 Ing.Albert,Ph.D. 
 

48. 13459 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo k provedení stavby č. 4502 
Park U Čeňku, etapa 0001 - Centrum - 
Zemní práce a komunikace č. 
DIL/21/03/006297/2014 uzavřené mezi 
hl. m. Prahou a společností Petr Březina - 
APB Plzeň 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.40 Ing.Albert,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
49. 16986 k návrhu na schválení originárního nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 0106 „TV Šeberov, etapa 0022 
K Hrnčířům“ 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.45 Ing.Albert,Ph.D. 
 

50. 17010 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 7499 „TV Dolní Měcholupy, 
etapa 0002 Za Kovárnou“ 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.50 Ing.Albert,Ph.D. 
 

51. 13005 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 
Komunikace III, část 1 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

12.55 Ing.Albert,Ph.D. 
 

52. 16839 k návrhu na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy na základě realizace 
stavby č. 42472 TV Březiněves, etapa 
0002 Propojovací komunikace 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.00 Ing.Albert,Ph.D. 
 

53. 17550 k návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k 
nemovitostem do majetku hl.m. Prahy na 
základě veřejné zakázky na stavební práce 
"Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve 
Slivenci " 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.05 Ing.Cibulková 

54. 18072 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Obslužné 
mlatové komunikace - les Třešňovka 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.10 Ing.Cibulková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
55. 17784 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora hl. m. Prahy na území 
městské části Praha - Vinoř 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.15 Ing.Cibulková 

56. 17683 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora hl. m. Prahy na území 
městské části Praha - Satalice 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

57. 17682 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 5 a Praha 13 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

58. 17681 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 15 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

59. 17680 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 14 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

60. 17679 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 6 a Praha 17 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

61. 17678 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 9 a Praha 18 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

62. 17677 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
63. 17676 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 3 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

64. 17675 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 10 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

65. 17674 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha - Kunratice a Praha - Libuš 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

66. 17673 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 22 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

67. 17671 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správního 
obvodu Praha 11 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

 Ing.Cibulková 

68. 17627 k záměrům odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejných zakázek na základě 
Rámcové smlouvy na provozování 
sběrných dvorů na území hl.m. Prahy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.45 Ing.Cibulková 

69. 18063 k návrhu na složení komise Rady HMP s 
názvem "Řídící tým pro zpracování 
Krajského plánu odpadového 
hospodářství hl. m. Prahy" 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Plamínková 

13.50 Ing.Cibulková 

70. 17848 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
volného času dětí a mládeže na rok 2015 
 
-  předáno 3.6.15 
 

radní 
Nováková 

13.55 Mgr.Hanovský 

71. 18016 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a 
přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2015 v programech 
I.A,I.B,I.C a III.1 
 
 
 

radní 
Nováková 

14.00 Mgr.Hanovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
72. 18012 k návrhu na udělení grantů v rámci 

"Celoměstských programů podpory 
aktivit národnostních menšin na území hl. 
m. Prahy pro rok 2015" a "Programů 
podpory aktivit integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy pro rok 2015", 
finančního zajištění akcí pořádaných a 
spolupořádaných v oblasti národnostních 
menšin a integrace cizinců v roce 2015 
 
 
 

radní 
Nováková 

14.05 Mgr.Hanovský 

73. 17921 k návrhu na přidělení finančních 
prostředků Českému atletickému svazu na 
organizační zajištění 33. mistrovství 
Evropy v atletice v hale 2015 
 
 
 

radní 
Nováková 

14.10 Mgr.Hanovský 

74. 18046 k návrhu na zřízení příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Domov pro 
seniory Bohnice 
 
 

radní 
Ropková 

14.15 PhDr.Klinecký 
PhDr.Sedláček, 
ředitel Domova 
pro seniory 
Ďáblice 
 

75. 18035 k návrhu krajské sítě sociálních služeb 
HMP na rok 2016 
 
-  předáno 4.6.15 
 

radní 
Ropková 

14.20 PhDr.Klinecký 
 

76. 18057 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
technické vybavenosti Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
-  předáno 3.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.25 Ing.Dederová 
Ing.Vermach,  
PhD. 
 

77. 16737 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Zajištění služeb základní 
technické podpory bezpečnostního 
perimetru MHMP" 
 
-  předáno 3.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.30 Ing.Mánek 

78. 18194 návrh na úpravu rozpočtu v rámci 
kapitálových výdajů v kapitole 09 - INF 
MHMP v roce 2015 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

14.35 Ing.Mánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
79. 17995 k Inventarizační zprávě o výsledcích 

inventarizace majetku a závazků hl. m. 
Prahy, kde subjektem hospodaření je 
vlastní hl. m. Praha, včetně návrhu na 
vypořádání inventarizačních rozdílů 
zjištěných při inventarizaci za rok 2014 
 
-  předáno 3.6.15 
 

ředitelka 
MHMP 

14.40  

80. 18183 k návrhu programu jednání 8. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18.6.2015 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

14.45  

81.  Podání  14.50  
82.  Operativní rozhodování Rady HMP    
83.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 17783 k návrhu na přijetí účelového 

neinvestičního transferu ze SFDI pro 
Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2015 o tento 
transfer 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

2. 17811 k návrhu na financování stavební akce na 
pozemní komunikaci Městskou částí 
Praha 6 na majetku hl.m. Prahy, který je 
ve správě TSK hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

3. 17819 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
reklamní plochy mezi hl. m. Prahou a  
Zoologickou zahradou hl. m. Prahy, 
příspěvkovou organizací 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

4. 17977 k návrhu na změnu složení zástupců hl. 
m. Prahy v Krajské pracovní skupině pro 
výběr a zajištění implementace projektů 
Operačního programu Životní prostředí v 
letech 2007 - 2013 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 17975 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 
 

  

6. 18034 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů z Ministerstva vnitra na program 
Projekty obcí na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni v roce 2015 pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 3, 4, 7, 
12, 13, 14 a MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

7. 18048 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 
SML MHMP a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 18058 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na likvidaci léčiv a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

9. 18059 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 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 18081 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 - Benice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 18086 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

12. 17985 k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmu 
právnických osob za zdaňovací období 
roku 2014 a k vratkám podílů na daňové 
povinnosti hl. m. Prahy městským částem 
hl. m. Prahy formou neinvestiční dotace 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

13. 18181 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Suchdol na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 18144 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Suchdol na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 17970 k Účetním závěrkám příspěvkových 
organizací zřizovaných hl.m. Prahou a 
městskými částmi hl.m. Prahy za rok 
2014 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 18217 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční účelové dotace poskytnuté MČ 
Praha - Ďáblice z rozpočtu hl.m. Prahy v 
roce 2014 a ponechané k využití v roce 
2015 na neinvestiční 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

17. 17978 k žádosti MČ Praha 19 o souhlas s 
bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Kbely z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových  
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy MČ Praha 19, předložené 
podle § 13 odst. 4 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Hašek   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 17642 k návrhu směny pozemku parc.č. 279/6, 

jehož součástí je budova bez čp/če o 
výměře 307 m2, pozemku parc.č. 287/2 o 
výměře 1190 m2 a dvou částí pozemku 
parc.č. 287/5 o výměře 104 m2 v k. ú. 
Libeň ve vlastnictví ČR s právem 
hospodaření s majetkem státu pro 
Nemocnici Na Bulovce 
za  
část pozemku parc.č. 377/1 o výměře 978 
m2 v k. ú. Libeň ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Hašek   

19. 13246 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 812/5 a parc. č. 864/1 v k.ú. Karlín z 
vlastnictví Českých drah, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

20. 14454 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2773/1 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Hašek   

21. 16173 k revokaci usnesení Rady HMP č.511 ze 
dne 2.4.2013 k návrhu na úplatný převod 
části pozemku parc. č. 2551/29 k.ú. 
Strašnice 
 

radní Hašek   

22. 18159 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2015 z kapitoly 05 - 
Zdravotnictví a sociální oblast MČ  
Praha 1 
 

radní Lacko   

23. 17187 k návrhu na pronájem bytů a změnu doby 
nájmu bytu 
 

radní Lacko   

24. 18221 k návrhu na vyslovení souhlasu se 
jmenováním nového člena správní rady a 
členky dozorčí rady Olivovy dětské 
léčebny, o.p.s. 
 

radní Lacko   

25. 17905 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou na pozemky ve vlastnictví 
HMP, svěřené do správy OCP MHMP s 
Pražskou plynárenskou Servisem 
distribuce, a.s., členem koncernu Pražská 
plynárenská, a.s 
 

radní  
Plamínková 

  

26. 17802 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
"Krajská konference EVVO 2015" 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 17882 k návrhu na použití finančních prostředků 

z fondu investic příspěvkové organizace 
Pražská informační služba v r. 2015 
 

radní Wolf   

28. 18076 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a fondu odměn u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2015 
 

radní  
Nováková 

  

29. 18147 k návrhu personálních změn v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti sportu a tělovýchovy, Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti volného času dětí a mládeže a v 
Komisi Rady hl.m. Prahy pro udělování 
grantů v oblasti národnostních menšin a 
integrace cizinců 
 

radní  
Nováková 

  

30. 17801 k návrhu na poskytnutí bezúročné 
zápůjčky z rozpočtu hl. m. Prahy 
Integračnímu centru Praha o.p.s. k 
zajištění zádržného k závěrečné platbě 
projektu "Integrační centrum Praha IV" 
podpořeného v rámci ročního programu 
Evropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí 
 

radní 
Nováková 

  

31. 17943 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

32. 17934 k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola 
pro žáky se specifickými poruchami 
chování, se sídlem Praha 5, Na Zlíchově 
19 
 

radní 
Ropková 

  

33. 17919 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
MŠMT určené na program "Vybavení 
školských poradenských zařízení 
diagnostickými nástroji v roce 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 17926 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 v 
roce 2015 
 

radní 
Ropková 

  

35. 17666 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu týkající se aktualizace 
projektové dokumentace a výkonu 
autorského dozoru dle smlouvy č. DIL 
61/02/003983/2011 
 

radní 
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 17864 k návrhu na přerušení činnosti školních 

družin a k návrhu na rozsah provozu 
mateřských škol v příspěvkových 
organizacích zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

37. 17809 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 17437 k výpůjčce stožárů veřejného osvětlení v 
hlavním městě Praze od spol. ELTODO-
CITELUM, s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

39. 18087 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období od 7.7.2015 - 28.9.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

40. 17906 k návrhu na uzavření smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě a o umožnění 
odběru plynu pro odběrné místo Archiv 
hl. města Prahy Chodovec 
 

ředitelka 
MHMP 

  

41. 17885 k návrhu na uzavření smlouvy o distribuci 
elektřiny v napěťové hladině vysokého 
napětí pro odběrné místo Archiv hl. města 
Prahy Chodovec 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

18151 Informace o jednání komise Rady hl. m. Prahy pro dohled nad přípravou 
Metropolitního plánu 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

18101 Informace pro Radu HMP ohledně usnesení policejního orgánu o odložení věci 
týkající se podezření ze spáchání trestného činu bývalým primátorem hl. m. Prahy 
doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc. ve věci uzavření smlouvy s advokátem 
Mgr. Láskou 
 

ředitelka 
MHMP 

18123 Informace pro Radu HMP o podaném oznámení o skutečnostech nasvědčujících 
tomu, že mohl být spáchán trestný čin zkrácením daně a poškozováním spotřebitele 
v souvislosti s provozováním taxislužby 
 

ředitelka 
MHMP 
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