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 P R O G R A M  
 5. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 2. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 4. jednání Rady HMP ze dne 2. 2. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20698 k návrhu na nasvícení Petřínské rozhledny 

při příležitosti Dne dětské onkologie 13. 
února 2016 a oslav dne sv. Patrika 17. 
března 2016 
 
- předáno 4.2.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 20461 k návrhu na přidělení grantů v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2016 
 
- předáno 3.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Mgr.Němcová 

4. 19977 ke zpracování aktualizace studie a 
navazující projektové dokumentace 
projektu Rekonstrukce náměstí Jana 
Palacha 
 
- předáno 4.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

5. 20541 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru z kap. 0544 
České asociaci sester v roce 2016 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní Lacko 9.25 PhDr.Klinecký 
 
 

6. 16947 Servis a podpora záznamových zařízení 
ReDat pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy na roky 2014 - 2018 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní Hadrava 9.30 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

7. 20492 k návrhu Koncepce rozvoje a zajištění 
provozu Městského kamerového systému 
hl. m. Prahy na období 10 let 
 
- předáno 27.1.16 
- odloženo na OP 29.1.16 
- výměna DZ – 3.2.16 
 

radní Hadrava 9.35 Bc.Macháček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 20625 k revokaci usnesení RHMP č. 2923 k 

pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní 
Plamínková 

9.40 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing.Komárek 
starosta MČ 
Praha – Nebušice 
Ing.Hofman, 
starosta MČ 
Praha-Přední  
Kopanina 
Ing. Hejl, starosta 
MČ Praha –  
Suchdol 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

9. 20481 ke Koncepci celkového krajinářského 
řešení Císařského ostrova a jeho okolí 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní 
Plamínková 

9.45 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

10. 19836 k memorandu o vzájemné spolupráci na 
pilotním projektu revitalizace pražských 
sídlišť - vnitroblok Vybíralova, Černý 
Most II, Praha 14 
 
 
 

radní 
Plamínková 

9.50 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

11. 19215 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení 
Smlouvy o dílo č. 
DIL/20/04/000007/2014 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní 
Plamínková 

9.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

12. 20356 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0017 Pod Sirénou 
 
- předáno 4.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

13. 20619 k návrhu na schválení uzavření smlouvy 
na stavbu č.6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském 
ostrově, etapa - 0001 Nová Vodní linka s 
firmou Výzkumný ústav 
vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 
2582/30, 160 00 Praha 6 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 20536 k návrhu na finanční odměnu panu 

Leonardovi Kleinbauerovi 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní Wolf 10.10 Mgr.Cipro 

15. 20197 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 1. uzávěrka 2016 
 
- předáno 3.2.16 
 

radní Wolf 10.15 Mgr.Fáberová 

16. 20595 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 
hospodaření a dalších činností odboru 
kontrolních činností MHMP na rok 2016 
a k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání 
hospodaření a dalších činností 
organizovaných a prováděných odborem 
kontrolních činností MHMP na období let 
2016 - 2019 
 
- předáno 3.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20 Ing.Ondráčková 

17. 19098 k záměru odboru služeb na realizaci 
veřejné zakázky "Úprava projektu 
rekonstrukce Clam-Gallasova paláce" 
 
- předáno 3.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.25 Ing.Pekárková 

18. 19680 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru pro výherce 
soutěže "Chceme nejlepší pražské 
reportéry" 
 
- předáno 3.2.16 
  

ředitelka 
MHMP 

10.30 Ing. at  Ing. 
Berková 
 

19. 20016 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Úložiště pro datové centrum“ 
 
- předáno 3.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 JUDr.Mařík 

20. 20542 Úprava celkových nákladů u víceleté 
investiční akce odboru INF MHMP v roce 
2016 
 
- předáno 3.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 JUDr.Mařík 

21. 20599 k uzavření smlouvy o centralizovaném 
zadávání na produkty Oracle 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 JUDr.Mařík 

22.  Podání  10.50  
23.  Operativní rozhodování Rady HMP    
24.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20628 k základní informaci o stavebním stavu 

mostních objektů ve správě Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20422 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 19525 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku v k.ú. Troja v 
rámci stavby č.0079 MO Špejchar - 
Pelc/Tyrolka s DIPLOMATICKÝM 
SERVISEM, příspěvkovou organizací 
MZV ČR, IČO 00000175 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 19916 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1337/2 v kat. území  Michle  za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
Rekonstrukce ul. Michelská 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20521 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20555 k návrhu na povolení výjimky ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 1. 
ročníku v příspěvkové organizaci Vyšší 
odborná škola grafická a Střední 
průmyslová škola grafická, Praha 1, 
Hellichova 22 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20485 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2016 v  kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20322 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kapitole 03 - Doprava 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20642 k návrhu úpravy v rámci schváleného 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 20632 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 4, Praha 6, 
Praha 13, Praha 14, Praha 21 a k návrhu 
na vrácení neinvestičního příspěvku 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 20665 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
výkon činnosti Jednotných kontaktních 
míst zřízených podle zákona č. 222/2009 
Sb., o volném pohybu služeb, určených 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016  a k návrhu na jejich 
poskytnutí městské části Praha 1 
 a Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 20583 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2015 do rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2016 odboru 
SVM MHMP u investiční akce č. 42575 - 
Bytové objekty 
 

radní Lacko   

13. 20469 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP ke 
dvěma dohodám o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

14. 19480 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 4400/326-329 z vlastnictví hl.m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a spoluvlastníků 
společných částí domů č.p. 3410-3413 a 
části pozemků parc. č. 4400/341 a 
4400/344, vše k.ú. Modřany, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Společenství 
vlastníků jednotek Vitošská 3410-3413 
 

radní Lacko   

15. 19481 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 150/44, 150/79, 2160/10-11, 
2160/265-266, 150/60, 2160/297-298, 
2171/29-30 v kat.území Stodůlky 
 

radní Lacko   

16. 20649 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2015 do rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 odboru 
SVM MHMP u běžných výdajů v kap. 
0883 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 18104 k oznámení záměru městské části Praha - 

Štěrboholy na vypořádání podílového 
spoluvlastnictví věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha - Štěrboholy, 
nemovitostí v k.ú. Štěrboholy, 
předloženého podle § 18 odst. 1 písm. a) 
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   

18. 20480 k žádosti městské části Praha 20 o souhlas 
s bezúplatným nabytím nemovitostí v k.ú. 
Horní Počernice z vlastnictví ČR - Bytová 
správa Ministerstva vnitra, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha 20, předložených 
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   

19. 19474 k návrhu na zrušení omezení dispozičních 
práv zapsaných na LV č. 1476 pro k.ú. 
Strašnice 
 

radní Hadrava   

20. 16417 k návrhu na zrušení věcného břemene 
zatěžujícího pozemky parc. č. 613/1 a 
613/2, k. ú. Košíře, zapsaného v katastru 
nemovitostí na LV č. 1220 
 

radní Hadrava   

21. 19335 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/83/01/001902/2011 ze dne 1.7.2011 
 

radní Hadrava   

22. 19129 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
výpovědi z nájemní smlouvy 
 

radní Hadrava   

23. 19860 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 615/1 k.ú. Veleslavín 
 

radní Hadrava   

24. 20220 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářských děl v k.ú. Pitkovice, 
Křeslice, Uhříněves z vlastnictví 
CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadr ava   

25. 19897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1276 o výměře 290 m2 k.ú. Troja 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 20490 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 4/3, parc.č. 20, parc.č. 21/2, parc.č. 
24/1, parc.č. 37/2, parc.č. 45/2, parc.č. 
45/3, parc.č. 107/2, parc.č. 136/4, parc.č. 
136/5, parc.č. 172/2, parc.č. 184/2, parc.č. 
184/3, parc.č. 194/3, parc.č. 211/3, parc.č. 
212/1, parc.č. 290/2, parc.č. 290/3, parc.č. 
290/4, parc.č. 297/1, parc.č. 348/5, parc.č. 
370/2, parc.č. 382/9, parc.č. 382/10, 
parc.č. 382/11, parc.č. 382/24, parc.č. 
398/2, parc.č. 398/3 a parc.č. 398/4 v k.ú. 
Královice a pozemků parc.č. 1218/1, 
parc.č. 1275/14, parc.č. 1275/15, parc.č. 
1275/16, parc.č. 1275/17 a parc.č. 
1275/19 v k.ú. Háje z vlastnictví České 
republiky, právo hospodaření s majetkem 
státu má Státní statek Jeneč, státní podnik 
v likvidaci, do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 20624 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1030 ze dne 5.5.2015 k návrhu na 
úplatné nabytí komunikací, chodníků, 
veřejných parkovacích stání, veřejné 
zeleně a veřejného osvětlení, kanalizační 
stoky DN 300 a DN 400, vodovodního 
řadu DN 150  na pozemcích  parc. č. 
991/15, parc. č. 991/169 a parc. č. 
991/298, parc. č. 991/7, parc. č. 991/8, 
parc. č. 991/12, parc. č. 991/130 a parc. č. 
996 k.ú. Velká Chuchle a pozemků parc. 
č. 540/5, parc. č. 541/5, parc. č. 991/15, 
parc. č. 991/169 a parc. č. 991/298 k.ú. 
Velká Chuchle z vlastnictví FINEP 
Chuchle a.s. se sídlem Václavské náměstí 
846/1, Praha 1, IČO: 265 11 754 do 
vlastnictví hlavního města Prahy za 
ujednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč 
a uzavření darovací smlouvy na finanční 
dar ve výši 10.000,- Kč 
 

radní Hadrava   

28. 20143 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1470/1 a parc. č. 1470/5 v k.ú. Radotín 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

29. 20404 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem prodloužení užívání 
dočasné stavby „Ubytovna - Bílá Skála“, 
ul. Povltavská ev. č. 680, na pozemcích 
parc.č. 411/1 a 411/6 v k.ú. Libeň, Praha 
8 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 20578 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura na rok 2016 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 20286 k uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

zařízení distribuční soustavy v rámci 
stavby č. 0012 "Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 
Troja, část 19 Troja - stabilizace výpusti 
DN 2000" 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 20457 k návrhu na úpravu pravidel pro vydávání 
výjimek ze zákazu pořádat akce v zeleni 
celopražského významu 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 20413 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

34. 20664 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

35. 20448 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
23.12.2015 do 29.12.2015 
 

Ing.Ondráčková   
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