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 P R O G R A M  
 36. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 11. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 1. 11. 2016 
                           - zápis z 16. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 10. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23575 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na valné hromadě 
společnosti Kongresové centrum Praha, 
a.s. konané dne 8. 11. 2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 23639 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- předáno 26.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 22192 k uzavření smlouvy o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických 
komunikací, jíž bude realizován 
zvýhodněný zaměstnanecký program 
 
- předáno 26.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 23440 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 "5. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě "Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
- předáno 26.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 23504 k návrhu na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy  "4. 
dílčí zakázka k Rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003081/2014 na rozvoj 
informačního systému Městské policie 
HMP - podpora organizace výkonu 
služby" 
 
- předáno 26.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 23532 k návrhu na zajištění financování běžné 
údržby komunikací, jejich součástí a 
příslušenství 
 
- předáno 26.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 23447 k poskytnutí finančního příspěvku 

společností Rustonka Development s.r.o. 
na financování akce Praha bez bariér - 
Sokolovská na majetku hl.m. Prahy, který 
je ve správě TSK hl.m. Prahy 
 
- předáno 26.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

9. 23215 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací 
hl.m. Prahy v období 2016 - 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

10. 23020 k návrhu na uzavření dodatku č.18 ke 
smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na 
provedení stavby č. 0065 Strahovský 
tunel 2. stavba a stavby č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba mezi 
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním 
městem Prahou. 
 
- předáno 26.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Prajer 
 

11. 23404 k návrhu na uzavření dodatku č. 14 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 
- předáno 26.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Prajer 
 

12. 23503 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby -  "Pronájem a 
zajištění provozu mobilního ledového 
kluziště" v Praze na Letenské pláni 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Mgr.Fáberová 
 

13. 23263 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6  
+ přílohy na CD 
 
 
- předáno 5.10.16 
- staženo 11.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing. Hejl, starosta 
MČ Praha –  
Suchdol 
Ing.Komárek 
starosta MČ 
Praha – Nebušice 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 23278 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- odloženo na OP 21.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Martan,  
starosta MČ-  
Praha Běchovice 
Ing.Morávková, 
starostka MČ 
Praha-Koloděje 
 

15. 23819 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na funkci ředitele/ředitelky Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 
 

10.15  

16. 14260 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 351/7 a částí pozemků parc. č. 
351/1, parc. č. 351/3 a parc. č. 3735 o 
celkové výměře 4 439 m2 vše v k.ú. 
Libeň 
 
- předáno 26.10.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 Ing.Svoboda 
 

17. 23805 k architektonické soutěži na dočasné 
zastřešení levého křídla Průmyslového 
paláce 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25 Ing.Svoboda 
 

18. 23795 k návrhu na vyloučení uchazeče z účasti v 
zadávacím řízení na zakázku "Dodávka 
elektřiny a zemního plynu pro veřejné 
osvětlení na území hl. m. Prahy na roky 
2017 a 2018" 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 Ing.Svoboda 
 

19. 18373 
• 

k návrhu dalšího postupu při realizaci 
projektu revitalizace a urbanistického 
rozvoje území Rohanského ostrova 
 
- •předáno 19.8.16 
- odloženo na OP 24.8.16 
- výměna USN – 21.9.16 
- staženo 27.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Jansta,Kostka,s.r.o. 
 

20. 23713 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na valné hromadě 
společnosti Pražská teplárenská Holding 
a.s. konané dne 4. 11. 2016 
  
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 23465 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Policii ČR - Krajskému ředitelství 
policie hlavního města Prahy 
 
- předáno 26.10.16 
 

radní Hadrava 10.45 PhDr.Klinecký 
 

22. 23303 
• 
 
  VH 

ke změně stanov a personální změně v 
dozorčí radě společnosti Kolektory Praha, 
a.s. 
 
- předáno 24.10.16 
- staženo 25.10.16 
- • předáno 26.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Švec, předs. 
předst. Kolektory 
Praha, a.s. 
Ing.Hejma, předs. 
dozorčí rady 
Kolektory 
Praha, a.s. 
 

23. 21598 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na 
LV č. 1456 v k. ú. Dubeč do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 
- předáno 26.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 

24. 23090 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce Dodatečné stavební práce na 
stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-
Červený mlýn a  uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo dle § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č 137/2006  Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
k provedení stavby č.0133 TV Ďáblice, 
etapa 0007-Červený mlýn č. 
DIL/20/04/000151/16 uzavřené mezi hl. 
m. Prahou  a společností CETUS PLUS 
a.s. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 

25. 22643 
• 

k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. 
Prahy pro další využití Divadla Komedie 
 
- předáno 19.10.16 
- přerušeno 25.10.16 
- • předáno 26.10.16 
 

radní Wolf 11.05 Mgr.Cipro 

26. 23307 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - OZV MHMP v roce 2016 a 
poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2016 
 
- předáno 27.10.16 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Cipro 

27. 23565 návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 
- OZV MHMP v roce 2016 a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2016 
 
- předáno 27.10.16 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 23355 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací na akce spojené se 
700. výročím narození Karla IV. a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 06 v roce 2016 
 
- předáno 26.10.16 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Skalický 
 
 

29. 23641 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 
veřejných zakázek Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 26.10.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Dederová 
Mgr.Dufková 

30. 23414 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 
řízení veřejné zakázky „Úpravy veřejných 
a obřadních toalet Staroměstské radnice“ 
 
- předáno 26.10.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Pekárková 

31.  Podání  11.35  
32.  Operativní rozhodování Rady HMP    
33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23479 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23592 k návrhu na úpravu schváleného použití 
finančních prostředků z fondu investic 
příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23524 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - školství, mládež a 
sport a úpravu celkových nákladů 
investiční akce č. 0042985 - "Zastřešení 
víceúčelového hřiště v areálu DDM 
Bartákova 1200/4, P-4" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 23401 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 23117 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě se společností SPS 
engineering, s.r.o. na pronájem části 
komunikace Valentinská za účelem 
umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 22439 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21830 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Rozšíření sítě UPC v oblasti 
Radlická 2.etapa“, na  pozemcích parc. č. 
331/5, 522/1, 1318/6, 4915/14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 24 25, 4917, 4918/1, 4918/2 v 
k.ú. Radlice a Smíchov, Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

8. 23652 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Nebušice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 23643 k návrhu na změnu účelu poskytnuté 
investiční dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy MČ Praha - Kunratice a k 
návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Kunratice z 
rozpočtu hlavního města Prahy na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/ EHP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 23497 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na úhradu 
výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 
jeho městským částem v souvislosti s 
konáním voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace městským částem hl. m. 
Prahy 
 

Náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 23248 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací a úpravu limitů 
prostředků na platy pro rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 23612 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 3, Praha 7, 
Praha 18 a Praha 21 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 23616 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 8 a 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 23685 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu 
poskytnutého v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 23686 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na 
program Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky učeného 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí investiční dotace 
MČ Praha - Nebušice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 23694 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 

  

17. 22162 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 12 (pozemky v k.ú. 
Modřany) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 23035 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 

kanalizace a vodovodního řadu  v k.ú. 
Dolní Chabry z vlastnictví fyzických osob 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 23519 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Smíchov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 21829 k návrhu na vyslovení 
souhlasu/nesouhlasu s pronájmem jiného 
bytu dle "Pravidel pronájmu a 
prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ" 
 

radní Lacko   

21. 23077 k návrhu na uzavření smlouvy a na 
uzavření dodatků s touto smlouvou 
souvisejících o umístění nádob na použitý 
potravinářský olej a tuk na sběrných 
dvorech hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 23288 
 
  

k návrhu OCP na uzavření Smlouvy o 
převodu Projektové dokumentace a práv a 
povinností z Veřejnoprávních rozhodnutí 
ke Stavbě „Otevřené oddechové území 
Kozinova - Meandry Botiče.“ 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 23366 
 
  

k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na část pozemku parc.č. 222 v 
k.ú. Malá Chuchle s HMP jako nájemcem 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 23143 k návrhu na zrušení Zásad pro partnerství 
hl.m.Prahy při pořádání akcí v oblasti 
kultury a v oblasti cestovního ruchu 
 

radní Wolf   

25. 23577 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Podpora 
organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou na 
vybraných školách v podzimním 
zkušebním období" 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

26. 23433 k poskytnutí neinvestičního příspěvku na 
provoz pro příspěvkovou organizaci 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 23573 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelkám a řediteli příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem 
Prahou v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

28. 23536 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou a výše mzdy ředitelce a 
řediteli příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

29. 23695 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23172 Informace k řešení celkové koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí 
 

radní Plamínková 
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