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 P R O G R A M  
 20. jednání Rady HMP, které se koná dne 31. 5. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 24. 5. 2016 
                           - zápis z 11. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 5. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21907 k volbě přísedících Městského soudu v 

Praze 
 
- předáno 25.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 22024 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Daně Zátopkové 
 
- předáno 25.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 21936 k návrhu na udělení ceny hlavního města 
Prahy in memoriam Josefu Wagnerovi 
 
- předáno 25.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 22029 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Carlu Capalbovi 
 
- předáno 25.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 JUDr.Novaková 

6. 21883 k záměru vymezení míst, kde bude 
provozování osobního přepravníku (tzv. 
Segway) zakázáno 
 
- předáno 25.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 

7. 21305 k odůvodnění významné veřejné zakázky 
„Protihluk. bariera v ul. 5. května -   
Praha 4" 
 
- předáno 25.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
Ing.Sládek,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

8. 21374 k vypracování závazné aktualizace 
dokumentu "Výstaviště Praha" 
 
 
- předáno 25.5.16 

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

9.40 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 21868 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 
 

9.45 Ing.Svoboda 

10. 21656 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 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 1 (sanitní vozidla) 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Svoboda 

11. 21445 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Dodatečné stavební práce pro 
stavbu č. 8268 Rokytka - rozvoj území, 
etapa 0005 Park Pod lávkou" a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k 
provedení stavby č. 8268 Rokytka - 
rozvoj území, etapa 0005 Park Pod lávkou 
č. DIL/20/04/000145/2016 uzavřené mezi 
hl.m. Prahou a společností Gardenline 
s.r.o. 
 
- předáno 25.5.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

12. 20634 k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky  "aktualizace 
studie projektu Rekonstrukce náměstí 
Jana Palacha" 
 
- předáno 27.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

13. 22016 k návrhu na poskytnutí investiční dotace 
České republice - Hasičskému 
záchrannému sboru hl. m. Prahy pro 
období 2016 - 2020 
 
- předáno 25.5.16 
 

radní Hadrava 10.05  

14. 21486 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 05 v 
roce 2016 
 
- předáno 27.5.16 
 

radní Hodek 10.10 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 21862 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 

uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky 
"Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, 
P6 - přestavba žákovských šaten" v 
objektu Gymnázia Jana Keplera, 
Parléřova 2, 169 00 Praha 6 - Hradčany 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.15 Mgr.Němcová 

16. 21420 k vyloučení nabídky uchazeče Ekologické 
a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka 
EKIS, spol. s r.o. z řízení veřejné zakázky 
"Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - 
rekonstrukce části objektu Miramare" 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.20 Mgr.Němcová 

17. 21426 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "SŠ 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce 
části objektu Miramare" v objektu Střední 
školy umělecké a řemeslné, Praha 5, 
Nový Zlíchov 1063/1, odloučeném 
pracovišti na adrese Praha 10, Na Výsluní 
6 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.25 Mgr.Němcová 

18. 21804 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu "Analýza 
současného stavu Městského rádiového 
systému a koncepce dalšího rozvoje" 
 
- předáno 25.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 Bc.Macháček 

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

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21444 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 

- SVC MHMP na rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21423 k uzavření dohody o ukončení nájemní 
smlouvy na pozemky k. ú. Malá Chuchle 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21869 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů RFD - SK a OSI MHMP na rok 
2016 v kap. 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21966 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Suchdol k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 22000 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
21 k podání žádosti o poskytnutí účelové 
investiční dotace ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 21794 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu  z 
Ministerstva vnitra na program Projekty 
obcí na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17 a MČ Praha - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 21826 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na program Veřejné 
informační služby knihoven a k návrhu na 
úpravy rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 21857 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 21892 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na program Veřejné 
informační služby knihoven a k návrhu na 
úpravy rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 21945 k návrhu na přijetí investičních transferů 

ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí z 
Ministerstva životního prostředí pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21969 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21972 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 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21987 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 

  

14. 21988 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví ve prospěch 
aktivit souvisejících s dotačním 
Programem vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postižením a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 22019 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21649 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro stavbu „Dílenské budovy s 
garážovými stáními“ na pozemcích parc. 
č. 1007/2, 1007/32, 33 v k.ú. Jinonice, 
Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 21408 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka za 
účelem prodloužení užívání dočasné 
stavby „Autobazar - pneuservis“ na 
pozemcích parc. č.  2243 a 2244 v k.ú. 
Libeň, Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

18. 19927 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2812/3, k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 20428 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2915 k.ú. Braník a k návrhu na 
vzdání se předkupního práva zapsaného 
na LV 1361 pro k.ú. Braník 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 21388 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 41/2 k.ú. Dubeč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 21409 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpovědi z nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 21568 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

23. 21672 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

24. 21722 k revokaci usnesení Rady HMP č. 170 ze 
dne 2.2.2016 ke schválení Dohody o 
předání a převzetí práv a závazků 
investora a návrh na úpravu rozpočtu 
kapitálových výdajů roku 2015 v kapitole  
02 - OTV MHMP a kapitoly 03 - RFD - 
TSK na stavbu č. 42472 TV Březiněves, 
etapa 0001 Komunikace, vedenou na TSK 
pod názvem Březiněves, komunikace, č. 
akce 999050 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 18187 ke jmenování komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek pro stavbu č. 0100 
"TV Zbraslav, etapa 0013 Romana 
Blahníka, 2. část" 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 18150 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
pro stavbu č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 
0013 Romana Blahníka, 2. část“ 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 21717 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 8615 
Kolektor Hlávkův most 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 20795 k návrhu dodatku č.2 ke Smlouvě o 

přípravě připojení na napěťové hladině 
VN č.INO/21/06/005259/2010 v rámci 
stavby č. 6963 "Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 22124 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 
přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za 
rok 2015 
 

radní Wolf   

30. 21880 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení veřejné 
zakázky stavba č. 42692 Výstavba domků 
Odlochovice 
 

radní Hodek   

31. 21807 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 1, 2 a 4, se sídlem 101 
00 Praha 10, Francouzská 56/260 
 

radní  
Ropková 

  

32. 21833 k návrhu na udělení souhlasu s povolením 
pokračování v základním vzdělávání pro 
žákyni příspěvkové organizace Mateřská 
škola speciální, Základní škola praktická a 
Základní škola speciální, Praha 9, 
Bártlova 83, do dvacátého šestého roku 
věku žákyně 
 

radní  
Ropková 

  

33. 21908 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Církevní 
střední zdravotnická škola Jana Pavla II., 
se sídlem 120 00  Praha 2, Ječná 33, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

34. 20918 k návrhu na změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SML - Základní škola praktická a 
Praktická škola Karla Herforta, fakultní 
škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, 
Josefská 4; Základní škola praktická a 
Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, 
Trávníčkova 1743; Mateřská škola 
speciální, Základní škola praktická a 
Základní škola speciální, Praha 9, 
Bártlova 83; Základní škola logopedická a 
Základní škola praktická, Praha 8, 
Libčická 399 
 

radní  
Ropková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 22035 k návrhu na změnu zápisu Základní školy 

speciální a Praktické školy, Praha 6, 
Rooseveltova 8, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

36. 21889 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice, se sídlem Praha 
6 - Vokovice, Vokovická 32/3 
 

radní  
Ropková 

  

37. 21955 k revokaci usnesení Rady HMP č.2462 ze 
dne 13.10.2015 k vyhlášení průběžné 
výzvy k předkládání projektových žádostí 
v rámci prioritní osy 5 "Technická 
pomoc" v Operačním programu Praha - 
pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 

  

38. 22093 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední škola elektrotechniky a 
strojírenství, se sídlem 106 00 Praha 10, 
Jesenická 1 
 

radní 
Ropková 

  

39. 21996 
 

k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

40. 22002 k návrhu na úpravu běžných a 
kapitálových výdajů v kap. 09 vnitřní 
správa v roce 2016 
 

ředitelka 
MHMP  

  

41. 21820 k návrhu na rozpracování usnesení 17. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
26.5.2016 
 

ředitelka 
MHMP  

  

42. 21890 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
20.4.2016 do 26.4.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21923 Informace o výsledcích analýzy dopravního chování zaměstnanců a návštěvníků 
Magistrátu hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

22063 Informace k plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS 
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 - dle změny 1 RIP 2015“ 
 

radní 
Plamínková 

 


	 P R O G R A M 

