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 P R O G R A M  
 6. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 2. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 9. 2. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20464 k návrhu daru pro první občánky hlavního 

města Prahy roku 2016 
 
- předáno 10.2.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10  

3. 20677 k Integrované strategii pro integrované 
teritoriální investice Pražské metropolitní 
oblasti na programové období 2014-2020 
 
- předáno 10.2.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

4. 19910 k vyloučení nabídek uchazečů 
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.; Zlínské 
stavby, a.s.; STAEG Development, spol. s 
r.o.; RENASTAV s.r.o.; PRIMA spol. s 
r.o.; MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.; 
RONELI SE; Ekologické a inženýrské 
stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s 
r.o.; OMLUX, spol. s r.o. a KONSIT a.s.  
z řízení veřejné zakázky a ke zrušení 
veřejné zakázky "ZŠ Ružinovská P4 - 
rekonstrukce a přístavba objektu" 
 
- předáno 10.2.16  
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Němcová 

5. 19711 k návrhu odboru strategických investic na 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí součinnosti při realizaci stavby 
č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba,  
INO/21/03/006216/2013 
 
- předáno 10.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 20512 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1746/70 a parc. č. 1746/71 v 
katastrálním území Ďáblice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 11.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 20798 k návrhu na udělení grantu hlavního 

města Prahy pro rok 2016 v oblasti 
rodinné politiky - program C - v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 PhDr.Klinecký 
 
 

8. 20789 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 PhDr.Klinecký 
 
 

9. 20069 k návrhu na uhrazení nákladů spojených s 
členstvím hlavního města Prahy v 
zájmovém sdružení právnických osob 
Národní síť Zdravých měst ČR 
 
 
 

radní Lacko 9.45 PhDr.Klinecký 
 
 

10. 18031 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
- přerušeno 15.9.15 
- nově  předáno 10.2.16 

radní 
Plamínková 

9.50 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

11. 18032 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 21 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
- přerušeno 15.9.15 
- nově  předáno 10.2.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Horníček, 
starosta MČ 
Praha - Klánovice 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

12. 18173 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu  
Prahy 9 
+ CD 
 
-  předáno 3.6.15 
- přerušeno 15.9.15 
- nově  předáno 10.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 19737 k návrhu usnesení Rady HMP předložit 

Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na 
základě realizace stavby č.8548 
Kanalizační sběrač H-prodloužení do 
Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 
Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Prajer 

14. 20694 k návrhu na vyhlášení Výzvy č. 1 k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 

15. 20563 k návrhu na schválení přijetí dotace na 
realizaci dotačního programu "Zlepšování 
kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech" 
vyhlašovaného hl.m. Prahou 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 

16. 20175 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Rekonstrukce dvorany Divadla Na 
zábradlí", ke jmenování komisí a k návrhu 
na delimitaci investiční akce č. 42553 
"Zastřešení dvora" z příspěvkové 
organizace v působnosti odboru OZV 
MHMP na odbor SVM MHMP k zajištění 
realizace této akce 
 
- předáno 10.2.16 
 

radní Wolf 10.20 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský& 
Partneři 
Mgr.Štědroň, 
Ph.D., ředitel 
Divadlo 
Na zábradlí 

17. 20566 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZP MHMP v roce 2016 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2016 
 
- předáno 10.2.16 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

18. 20586 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce střechy Nové radnice“ 
 
- předáno 10.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.30 Ing.Pekárková 

19. 20528 k ukončení procesu vydání obecně 
závazné vyhlášky o stanovení pravidel 
pro pohyb psů na veřejném prostranství 
na území hlavního města Prahy 
 
- předáno 10.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 20737 k návrhu programu jednání 12. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 25.2.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.40  

21.  Podání  10.45  
22.  Operativní rozhodování Rady HMP    
23.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19993 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2016 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20661 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora školních psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků - specialistů ve školských 
poradenských zařízeních na období leden 
- srpen 2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20443 k revokaci usnesení Rady HMP č. 872 ze 
dne 21. 4. 2015 k návrhu na změnu 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Vyšší odborná škola ekonomických studií 
a Střední průmyslová škola 
potravinářských technologií, Praha 2, 
Podskalská 10 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20241 k návrhu na vydání stipendijního řádu 
vyšší odborné školy, jejíž činnost 
vykonává příspěvková organizace Vyšší 
odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo 
nábřeží 6 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20631 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0546 v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 18853 k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy  č. 
D/21/543/03 ze dne 11.2.1998 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20650 k návrhu na úpravu celkových nákladů 
investiční akce a použití fondu investic 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy na 
rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20729 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k podání žádosti o poskytnutí účelové 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva 
vnitra na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 20764 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
20 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku na její 
vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 20766 k návrhu na udělení  souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí na 
realizaci projektu "Revitalizace objektu 
MŠ Jahůdka v Praze 12" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 20666 k návrhu na zařazení azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle 
varianty č. II A usnesení vlády České 
republiky č. 954 ze dne 20. 11. 2015, o 
státním integračním programu pro osoby s 
udělenou mezinárodní ochranou v roce 
2016 a v letech následujících 
 

radní Lacko   

12. 20277 k návrhu na uzavření pěti smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 

radní Lacko   

13. 20526 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   

14. 20627 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

15. 20166 k návrhu na schválení prodloužení doby 
nájmu bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

16. 20602 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 20651 k návrhu na použití fondu investic 

příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická 
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2016 
 

radní Lacko   
 

18. 20653 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 7 (pozemek v k.ú. Holešovice) 
 

radní Hadrava   

19. 20423 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 194/46 a 194/53 k.ú. Ďáblice 
 

radní Hadrava   

20. 19627 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 582/4 v k. ú. Michle, obec Praha, 
o výměře 55 m2 
 

radní Hadrava   

21. 20114 k návrhu na úplatný převod 
spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku 
parc. č. 1424/1 k.ú. Troja 
 

radní Hadrava   

22. 19881 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc. č. 3143/15 
v k. ú. Michle společnosti Vodafone 
Czech Republic a.s. 
 

radní Hadrava   

23. 20670 ke jmenování komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejné zakázky "Rámcová smlouva na 
modernizaci a obnovu veřejného osvětlení 
na území hlavního města Prahy" 
 

radní Hadrava   

24. 16478 ke jmenování komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace a pro 
posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejné zakázky "Rámcová smlouva na 
zhotovitele projektové dokumentace pro 
modernizaci a obnovu veřejného osvětlení 
na území hlavního města Prahy" 
 

radní Hadrava   

25. 20544 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú.Kyje 
 

radní Hadrava   

26. 20561 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Jinonice 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 20577 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

a běžných výdajů OCP MHMP v kapitole 
02 - Městská infrastruktura na rok 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 19992 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 20696 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejných 
zakázek Provozování sběrných dvorů na 
území hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 20557 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 20777 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavební úpravy dočasné stavby 
„Cukrárna/kavárna, nám. Bratří Synků“, 
na pozemcích parc.č. 2949 a 2955 v k.ú. 
Nusle,  Praha 4 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 20770 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavební záměr  „Rychlé občerstvení Jižní 
spojka“, na pozemcích parc.č. 2634/11 a 
2634/12 v k.ú. Hostivař Praha 10 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 20759 ke konzultaci Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu) 
 

radní 
Plamínková 

  

34. 20710 k revokaci usnesení Rady HMP č. 
usnesení Rady HMP č. 1473 ze dne 17. 6. 
2014, usnesení Rady HMP č. 698 ze dne 
31. 3. 2015 a usnesení Rady HMP č. 2246 
ze dne 15. 9. 2015 ke jmenování komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek v 
užším řízení veřejné zakázky pro stavbu 
č.- 8615 Kolektor Hlávkův most. 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 20734 k návrhu na změnu osoby tajemníka v 
Komisi Rady HMP Rady světové 
památky (komise RSP), komisi Rady 
HMP pro koordinaci neinvestičních 
aktivit na veřejných prostranstvích na 
území Pražské památkové rezervace 
(komise PPR), a Komise Rady hl. m. 
Prahy pro udělování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů a 
příspěvků na financování oprav 
církevních objektů (grantová komise). A 
dále návrh na doplnění členů komise 
Rady HMP pro koordinaci neinvestičních 
aktivit na veřejných prostranstvích na 
území Pražské památkové 
rezervace(komise PPR). 
 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 20680 k návrhu na uvolnění finančních 

prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 z kap. 06 - KULTURA formou 
účelové dotace pro městské části 
 

radní Wolf   

37. 20406 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 
 

radní Wolf   

38. 20381 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy 
 

radní Wolf   

39. 19878 k návrhu na uzavření smluv o užívání 
telefonních linek zapojených do telefonní 
ústředny Magistrátu hlavního města Prahy 
se společnostmi BT-VUSTE, spol. s r.o. a 
C D V služby, s.r.o. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

40. 20450 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.12.2015 do 5.1.2016 
 

Ing.Ondráčková   

41. 20700 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.1.2016 do 12.1.2016 
 

Ing.Ondráčková   

42. 20746 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.1.2016 do 19.1.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20787 Informace o výsledku průzkumu noční tramvajové a autobusové dopravy v roce 
2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20792 Informace o probíhajících dopravních omezeních v hl.m. Praze v termínu 8.2. - 
21.2.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20833 Zpráva o  situaci ve společnosti Pražská teplárenská Holding, a.s. týkající se 
prodeje majetkové účasti Pražská teplárenská LPZ, a.s. 
 

radní Lacko 

20701 Informace o evidenci chovatelů psů v hlavním městě Praze vč. informace o útulcích 
spravovaných hl.m. Prahou v roce 2015 
 

ředitelka 
MHMP 
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