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 P R O G R A M  
 9. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 3. 2016  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 8. 3. 2016  
                           - zápis ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 10. 3. 2016   
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20827 k návrhu záměru provedení cvičení 

„Holešovice 2016“ 
 
- předáno 10.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Barták 

3. 20920 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Právní zastupování Hlavního města 
Prahy ve všech věcech souvisejících se 
sporem se společností ČKD PRAHA DIZ 
a.s. o zaplacení částky 779.136.714,30 
Kč" týkajícího se realizace technologické 
části stavby "Souboru staveb městského 
okruhu v úseku Malovanka - Pelc-
Tyrolka“ 
 
- předáno 9.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Prajer 
 

4. 20841 k marketingové kampani na podporu 
přípravy Plánu udržitelné mobility 
pražské aglomerace 
 
- předáno 9.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 

5. 21039 koordinace akcí s významným dopravním 
omezením v roce 2016 
 
- předáno 9.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Heroudek 

6. 21104 k záměru odboru evidence, správy a 
využití majetku MHMP na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
"Forenzní audit příspěvkové organizace 
hl. m. Prahy - Správa pražských hřbitovů" 
 
- předáno 10.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Svoboda 

7. 20868 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2016 v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy pro akce celopražského významu 
 
- předáno 9.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 PhDr.Klinecký 
Ing.Mgr.Ropková, 
předs. Komise 
Rady HMP pro 
udělování grantů 
v oblasti 
sociálních služeb 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 21054 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola, 
Praha 10, Na Třebešíně 2299 
 
- předáno 10.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Němcová 

9. 18837 k návrhu na odvolání ředitelky 
příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 
5 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Němcová 

10. 21001 k oznámení záměru MČ Praha 5 na prodej 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské části Praha 
5, bytového domu č.pop. 269 s pozemkem 
v k.ú. Smíchov, předloženého podle 
ustanovení § 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 
 
- předáno 9.3.16 
 

radní Lacko 9.50 Ing.Svoboda 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 

11. 21107 k dalšímu postupu hl. m. Prahy ve věci 
strategických majetkových účastí v 
obchodních společnostech 
 
 
 

radní Lacko 10.05  

12. 21109 k návrhu na Program prevence kriminality 
hl. m. Prahy na rok 2016 
 
 
 

radní Hadrava 10.10 PhDr.Klinecký 
 

13. 17405 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 40297 TV Hloubětín, 
etapa 0002 Rekonstrukce komunikací II. 
 
- předáno 9.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

14. 19694 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 222/32 a parc. č. 1792/6 k.ú. 
Slivenec do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 9.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 20538 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
pozemků s Povodí Vltavy, státní podnik 
 
- předáno 9.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

16. 20303 k návrhu na zrušení konkursního řízení na 
funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Dům dětí a 
mládeže Jižní město a na vyhlášení 
nového konkursního řízení 
 
- předáno 9.3.16 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Fáberová 

17. 20733 k odstoupení objednatele od Smlouvy o 
dílo č. DIL/01/01/001290/2016 ze dne 06. 
01. 2016 na plnění veřejné zakázky 
„Dodávka výtahů do budov MHMP" - 
část veřejné zakázky č. 2 
 
- předáno 9.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.35 Ing.Pekárková 
 

18. 19317 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností Corpus Solutions a.s., 
na straně druhé, v souvislosti se 
zajištěním provozu portálu bez existence 
písemné smlouvy 
 

ředitelka 
MHMP 

10.40 JUDr.Mařík 

19. 21139 k využití městských reklamních ploch 
JCDeacaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období od 12. 04. 2016 do 04. 07. 2016 
 
- předáno 9.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.45 Ing.et Ing. Berková 

20.  Podání  10.50  
21.  Operativní rozhodování Rady HMP    
22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 20998 k uplatnění dočasného zákazu zastavení  
při sportovních a společenských akcích 
konaných na komunikacích hl.m. Prahy v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20933 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20857 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a 
použití fondu investic příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy na rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20962 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - srpen 
2016" - modul B 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20965 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na rozvojový program 
"Podpora přípravy sportovních talentů na 
školách s oborem vzdělání gymnázium a 
gymnázium se sportovní přípravou" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20975 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na "Program na podporu 
aktivit v oblasti primární prevence 
rizikového chování na rok 2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20405 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium 
Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi 
Školami 2475 
 
- staženo z ORR 22.2.16 
- výměna DZ – 9.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20613  k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Domov se 
zvláštním režimem Krásná Lípa 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20850 k návrhu na změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací  hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Bohnice a Domov pro 
seniory Ďáblice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

10. 20985 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola, Praha 5, nám. 
Osvoboditelů 1368 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 20948 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Vyšší 
odborná škola ČUS, s.r.o. se sídlem 160 
17  Praha 6, Zátopkova 100/2, v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 20484 k uzavření smlouvy o nabytí a zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 20585 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o nabytí a zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 
ZVB/21/04/006314/2014 ze dne 
16.4.2015, uzavřené mezi Hlavním 
městem Prahou a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. v 
rámci stavby č. 9515 - " Myslbekova - 
Prašný most“ 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 20003 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

15. 21131 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z neúčelové 
rezervy - kap. 1016 MČ Praha - Zličín 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 20801 k návrhu na použití výnosů z prodeje 
majetku hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy za rok 2015 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 21084 k návrhu na ponechání nevyčerpaných 
finančních prostředků příspěvkových 
organizací hlavního města Prahy z roku 
2015 a let minulých a jejich využití ke 
stejnému účelu v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21000 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a 4 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratkám finančních prostředků MMR a 
ÚZSVM 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19. 21070 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 městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 21083 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 20809 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za 
dlužníkem Sportovní klub Meteor Praha 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

22. 20910 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem 
Společenství vlastníků jednotek domu 
Nevanova 1069-1070, Praha 6, se sídlem 
Nevanova 1069/37, Praha 6-Řepy, PSČ 
163 00, IČO 26416182 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 20923 k návrhu na prominutí a odpis části 
pohledávky za dlužníkem Ivou 
Bednářovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 18947 k návrhu na rozdělení volných bytů hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

25. 20938 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2665/467  v k.ú. Kyje  a pozemku 
parc.č. 1542/6 v k.ú. Vinoř ve vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 20963 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1331, ost. plocha, ost. komunikace 
o výměře 508 m2 v k.ú. Vinoř z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Krajské 
ředitelství policie Středočeského kraje, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 20421 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 178/5 v k.ú. Krč 
 

radní Hadrava   

28. 19712 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 3026/2, 3026/3 a 3026/4, vše v k. 
ú. Braník 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29. 20329 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 2910/308 k.ú. Nusle 
 

radní Hadrava   

30. 20132 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a výpovědi 
z nájemní smlouvy 
 

radní Hadrava   

31. 20727 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

32. 20794 k návrhu na revokaci usnesení č. 461 ze 
dne 10.3.2015 k návrhu na schválení 
výpovědí nájemních smluv a  k návrhu na 
výpověď nájemní smlouvy č. 
NAN/58/01/015877/2009 
 

radní Hadrava   

33. 20204 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
movitého majetku s Národním 
památkovým ústavem, územním 
odborným pracovištěm v hlavním městě 
Praze 
 

radní Hadrava   

34. 20630 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka za 
účelem prodloužení užívání dočasné 
stavby „Montované buňky, zpevněné 
plochy a přípojky NN“, v ul. Braunerova, 
na pozemku parc. č. 171 v k.ú. Libeň, 
Praha 8 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 20740 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavební záměr spočívající v „Přístavbě 
RD, ul. V Korytech 3076/33“, na 
pozemcích parc.č. 2343/1-4 v k.ú. 
Záběhlice, Praha 10 
 

radní 
Plamínková 

  

36. 20652 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
dodatečné umístění stavby „Mobilní 
buňka-šatna, sanitární mobilní buňka a 
sloupek elektro vč. přípojky“, na 
pozemku parc.č. 3320/2 v k.ú. Krč  
Praha 4 
 

radní 
Plamínková 

  

37. 20763 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem stavby „Rozvoj a úpravy 
areálu Stadion Přátelství“, na pozemcích 
parc. č. 2442/9,11,31,32,33,35,36, 
2479/1,4, 2480/8,11,13, 2482/3,11,12, 
2484/5,55, 2485/1,7,8,9,10, 2486/5,14,15 
v k.ú. Břevnov Praha 6 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

38. 20407 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 366 v k. ú. Újezd u Průhonic do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

39. 20775 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace č. DIL/21/03/006258/2013 
 

radní 
Plamínková 

  

40. 20756 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků (BV) z rozpočtu 
OTV MHMP 2015 do rozpočtu OTV 
MHMP 2016 
 

radní 
Plamínková 

  

41. 19984 k revokaci usnesení Rady HMP č.775 ze 
dne 10.4.2015 k návrhu na uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví k nemovité věci s 
Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
 

radní 
Plamínková 

  
 
 

42. 20800 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a fondu odměn u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2016 
 

radní Wolf   

43. 20804 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kapitole 0664 - 
SVC MHMP z roku 2015 do roku 2016 
 

radní Wolf   

44. 20893 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2016 o účelovou 
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z 
MŠMT na zabezpečení okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek 
vyhlašovaných MŠMT 
 

radní Wolf   

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21092 Informace k vypracování koncepční studie veřejného prostranství kolem budoucího 
památníku Jaroslava Seiferta na Žižkově, Praha 3 - Žižkov 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

20960 Informace pro Radu hl. m. Prahy o dvou podaných trestních oznámeních ve věci 
podezření z padělání nájemní smlouvy a padělání lékařské zprávy 
 

ředitelka  
MHMP 

 
 


