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 P R O G R A M  
 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 3. 5. 2016 

 
od 8.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 26. 4. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 21349 k návrhu na přiznání odměn řediteli 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
ROPID a zástupci statutárního orgánu 
příspěvkové organizace TSK HMP za 2. 
pololetí 2015 a na úpravu platu ředitele 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
ROPID 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.40 Ing.Kaas 

3. 21502 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.45 Mgr.Němcová 

4. 21283 k návrhu na vyhlášení druhého kola 
Celoměstských programů podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2016 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.50 Mgr.Němcová 

5. 21111 k vyloučení nabídky uchazeče EMV s.r.o. 
z řízení veřejné zakázky "VOŠZ a SZŠ 
Alšovo nábřeží - vybudování jídelny" 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.55 Mgr.Němcová 

6. 21112 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "VOŠZ a 
SZŠ Alšovo nábřeží - vybudování 
jídelny" v objektu Vyšší odborné školy 
zdravotnické a Střední zdravotnické 
školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.00 Mgr.Němcová 

7. 21599 k vyhlášení 8., 9. a 11. výzvy k 
předkládání projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 1 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.05 PhDr.Hauser 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 21485 k vyloučení nabídky uchazeče Deloitte 

Advisory s. r. o. z řízení veřejné zakázky 
Aktualizace studie „Předběžné posouzení 
využití finančních nástrojů v Operačním 
programu Praha - pól růstu ČR v rámci 
politiky soudržnosti pro období 2014 - 
2020“ a konzultační činnost při přípravě a 
následné implementaci finančních 
nástrojů 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 PhDr.Hauser 

9. 21474 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Evaluace efektů a 
dopadů dosažených realizací Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost“ 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 PhDr.Hauser 

10. 21336 k návrhu na přiznání odměny za II. 
pololetí roku 2015 řediteli příspěvkové 
organizace Pohřební ústav hl. m. Prahy 
 
- předáno 27.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Svoboda 

11. 21212 k vyloučení z účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Havarijní 
oprava nosné konstrukce nad vestibulem 
metra Budějovická" 
 
- předáno 27.4.16 
 

radní Hadrava 9.25 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský &                                       
Partneři 
 

12. 19215 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení 
Smlouvy o dílo č. 
DIL/20/04/000007/2014 
 
- předáno 3.2.16 
- přerušeno 9.2.16 
- výměna P1 USN, DZ – 29.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

13. 21073 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3119 TV 
Čakovice, etapa 0012 Komunikace 
Miškovice, rekonstrukce chodníku podél 
komunikace v ulici Polabská 
 
- předáno 27.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

14. 21679 k revokaci usnesení Rady HMP č.2211 ze 
dne 15.9.2015 k uzavření smlouvy 
veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavbu č. 3106 TV Suchdol, etapa 0006  
kanalizace Starý Suchdol, 2. část 
 
- předáno 29.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 21167 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavbu č. 3136 TV 
Satalice, etapa 0022 Sběrná I. a II. část 
 
- předáno 29.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

16. 21368 k 1. fázi vypracování strategického 
dokumentu "Veřejný prostor a jeho 
potenciál u stanic metra" 
+ CD 
 
- předáno 22.4.16 
 

radní 
Plamínková 

9.50 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

17. 21492 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Divadlo v Dlouhé 
 
- předáno 27.4.16 
 

radní Wolf 9.55 Mgr.Cipro 

18.  Podání  10.00  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21644 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

malého znaku hlavního města Prahy pro 
Římskokatolickou duchovní správu u 
kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - 
Nové Město 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 21616 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
velkého znaku hlavního města Prahy pro 
Oční tkáňovou banku Oftalmologické 
kliniky Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 21429 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Obchodní 
akademie, Praha 1, Dušní 7 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21387 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Gymnázium Evolution Jižní Město, s.r.o., 
se sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 21591 k návrhu na vyřazení uchazeče z 

konkursního řízení na funkci 
ředitelky/ředitele příspěvkové organizace 
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 21027 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0546 v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21276 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 21260 k žádosti Národního divadla o prominutí 
nájemného za pronájem pozemních 
komunikací v souvislosti s rekonstrukcí 
Stavovského divadla 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 21567 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 21594 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Březiněves k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21654 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Lysolaje k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21664 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Nebušice k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o 
poskytnutí dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21668 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21689 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha - Zbraslav a k přijetí 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury na 
projekty Přechod z knihovního systému 
Clavius na knihovní systém Tritius (VISK 
3) a projekt Zbraslav v dobách Karla IV. 
(Knihovna 21. století) určených pro MČ 
HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Zbraslav 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 21573 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na projekt 
financovaný v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21621 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 k 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 21655 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21671 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu poskytnutého 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 účelové investiční 
dotace MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 21703 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 21685 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl. m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratkám finančních prostředků 
Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 21177 k návrhu na prominutí  a odpis části 

smluvní pokuty za dlužníkem Lucií 
Miovskou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 21696 k žádosti městské části Praha 5 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemků v k. ú. 
Smíchov z vlastnictví ČR, s právem 
hospodaření pro Bytový podnik v Praze 5, 
státní podnik v likvidaci, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha 5, 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 Hadrava   

23. 19043 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 3733/1 o výměře 96 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Hadrava   

24. 20337 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3771/5  o výměře 20 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Hadrava   

25. 21228 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1301/9  v k.ú. Vokovice, parc.č. 
888/60 a parc.č. 897/3 v k.ú. Kamýk  ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 20947 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

27. 21140 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

28. 21235 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

29. 21529 k návrhu na použití investičního fondu 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 
v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 21520 k návrhu na uzavření dodatku k mandátní 
smlouvě č. MAN/20/04/000052/2015  na 
stavbu č. 40020 TV Letňany, etapa 0003-
Rýmařovská-změna mandatáře z důvodu 
prodeje společnosti 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 21448 k návrhu Akčního plánu Krajské 

koncepce environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty hlavního města Prahy 
na období 2016 - 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 21511 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
darovací smlouvě č. 
DAH/64/02/004027/2015 
 

radní Wolf   

33. 21350 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Integračnímu 
centru Praha o.p.s. a úpravu rozpočtu v 
kap. 0666 - RED MHMP 
 

radní Wolf   

34. 21634 k návrhu na personální změny v komisi 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů 
vlastníkům památkově významných 
objektů a příspěvků na financování oprav 
církevních objektů 
 

radní Wolf   
 

35. 21394 k přípravě projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 1 "Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací" v 
Operačním programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

ředitelka 
MHMP 

  

36. 21536 k výpovědi Nájemní cmlouvy č. 
NAN/01/02/000716/2009 ze dne 01. 04. 
2009 
 

ředitelka 
MHMP 

  

37. 21593 k souhlasu s umístěním sídla Svazu 
městských částí hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 21495 k návrhu na rozpracování usnesení 16. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
28.4.2016  
 

ředitelka 
MHMP 

  

39. 20927 k návrhu na bezúplatný převod a darování 
movitého majetku ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

40. 21610 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
23.3.2016 do 29.3.2016 
 

Ing.Ondráčková   

41. 21632 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.3.2016 do 5.4.2016 
 

Ing.Ondráčková   

42. 21647 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.4.2016 do 12.4.2016 
 

Ing.Ondráčková   
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21710 Informace o Patronátním prohlášení hlavního města Prahy, vystaveným v 
souvislosti s již uhrazeným úvěrem Dopravního podniku hl.m. Prahy z roku 2002, 
určeným na financování 20 pětivozových souprav metra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

21313 Informace pro Radu hlavního města Prahy o přípravě tisku ke zrušení veřejné 
zakázky a zadání správy veřejného osvětlení in-house 
 

radní Hadrava 

 


	 P R O G R A M 

