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 U P R A V E N Ý   P R O G R A M  
 40. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 11. 2016  

 
od 10.00 hodin 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 22. 11. 2016 

-  zápis ze 17. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 22. 11. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 23851 k návrhu dalšího postupu při zajištění 

výsledků měření, nutných k řádnému 
vyhodnocení zkušebního provozu 
Souboru staveb městského okruhu v 
úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka 
 
- předáno 28.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.10 Ing.Prajer 

3. 23777 k návrhu Dodatku č. 2 smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě o převodu vlastnictví k 
nemovitosti č. SOB/21/03/004250/2007 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.15 Ing.Prajer 

4. 24043 k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 28.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Mgr.Fáberová 
 

5. 23838 k návrhu na vyhlášení dotačního 
programu hl.m. Prahy a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
"Naplňování Koncepce podpory mládeže 
a krajské úrovni" a podání žádosti hl.m. 
Prahy na MŠMT 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.25 Mgr.Fáberová 
 

6. 23302 k návrhu na vydání změny Z-1892/07 ÚP 
SÚ hl.m. Prahy 
 (Praha 13; bytová výstavba) 
+ CD 
 
- předáno 28.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Vodrážka, 

  starosta MČ 
Praha 13 
 

7. 23289 ke Koncepční studii horní úrovně 
Dvořákova nábřeží 
 
- předáno 25.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

8. 23988 k vypracování koncepční studie lokality 
Újezd - Vítězná - most Legií 
 
- předáno 28.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 



 2 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 22288 k oznámení záměru městské části Praha 

20 na směnu věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 20 a ve vlastnictví a 
podílovém spoluvlastnictví fyzických 
osob, pozemků v k.ú. Horní Počernice, 
předloženého na základě stanovené 
podmínky pro městskou část Praha 20 při 
nakládání se svěřeným majetkem v 
příloze č. 10 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 23.11.16 
- výměna USN 28.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 Ing.Svoboda 

10. 21994 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku 
parc.č. 3084 v k.ú. Dejvice 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 Ing.Svoboda 

11. 20250 k návrhu na úplatný převod pozemků a 
objektů energetických zařízení - 
Trafostanice z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Svoboda 

12. 23620 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na stavbu č. 0012 
„Protipovodňová opatření na ochranu hl. 
m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 
0041 provizorní úprava Vrutice“ 
+CD 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 

13. 23045 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na stavební práce na akci 
"Opravy protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, 
Kampa" 
+CD 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 23868 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti příspěvkové organizace Městská 
knihovna v Praze, IČO 0006446 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Cipro 

15. 23800 k návrhu na schválení zástupce hl. m. 
Prahy ve výkonném výboru dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO 
 
- předáno 23.11.16 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Skalický 
 

16. 23433 k poskytnutí neinvestičního příspěvku na 
provoz pro příspěvkovou organizaci 
Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky hlavního města Prahy 
 
- odloženo z ORR 1.11.16 
- předáno 25.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

11.20 Mgr.Němcová 

17. 23642 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy v 
rámci poptávkového řízení „Pronájem 
administrativně - provozních prostor pro 
potřeby odboru dopravně-správních 
činností Magistrátu hlavního města 
Prahy“ 
 
- předáno 28.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 
JUDr.Mihalík 

18.  Podání  11.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23920 

 
   

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23931 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Běchovice k podání žádosti o investiční 
dotaci z Ministerstva vnitra na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky CAS 
20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

3. 23936 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 
určeného na program Dotace pro jednotky 
SDH obcí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 a poskytnutí investiční 
dotace MČ Praha - Březiněves 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 23933 k návrhu na přijetí  neinvestičního 
transferu z Ministerstva životního 
prostředí na projekt Oprava soustavy 
rybníků Vodice - Nadýmač v k.ú. 
Uhříněves po povodni z června 2013 pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 23957 
 
    

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na program Podpora 
projektů expozic a výstav a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 23964 
 
    

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na projekt 
financovaný v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 24054 
 
  

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na obnovu nemovité 
kulturní památky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 22867 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 - Troja (pozemky v k.ú. Troja) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 22878 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, odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
- Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 23067 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 a 
odejmutí správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
1 (pozemky v k.ú. Nové Město a Malá 
Strana) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 23926 k žádosti městské části Praha 18 o souhlas 
s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Letňany z vlastnictví ČR - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 18, 
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 Grabein 
Procházka 

  

12. 23699 k návrhu na nevyužití nabídky zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Bubeneč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 23701 k návrhu na nevyužití nabídky zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 23490 k revokaci usnesení Rady HMP č.2314 ze 
dne 20.9.2016 k návrhu na zrušení práva 
zpětné koupě, zapsaného na LV č. 213, 
k.ú. Hloubětín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 22974 k návrhu na schválení úplatného převodu 
pozemku parc. č. 2586/2 o výměře 7 m2 
k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23491 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizace DN 300 v k.ú. Újezd nad Lesy 
z vlastnictví Řimskokatolické farnosti u 
kostela Povýšení sv. Kříže Praha - 
Koloděje do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 24012 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a k návrhu na výpovědi nájemních 
smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 21882 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 
193 ze dne 2.2.2016 k návrhu na 
pronájem 1 bytu hl.m. Prahy  
a k návrhu revokace usnesení Rady HMP 
č. 1021 ze dne 13.5.2014 k návrhu na 
pronájem 10 bytů dle "Zásad pro 
pronájem/podnájem jiného - 
odpovídajícího bytu 
nájemcům/podnájemcům bytů v bytovém 
fondu hl.m. Prahy nesvěřeném městským 
částem" 
 

radní Lacko   

19. 23726 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP roku 2016 v kapitole 
07 - Bezpečnost 
 

radní Hadrava   

20. 24002 
 
  

ke jmenování komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení veřejné zakázky pro 
stavbu č. 41207 "Hasičská zbrojnice 
Písnice" 
 

radní Hadrava   

21. 23444 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti se společností ČSAD 
Praha holding a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 23688 k návrhu na úplatné nabytí pozemků na 
LV č. 315 v k. ú. Liboc do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 23850 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1552/5, 1554/9 a 1554/10 v k. ú. Dubeč 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 23337 
 
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti se společností Turf 
Praha a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 23420 
 
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 23830 
 
    

k návrhu OCP na uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou na část pozemku 
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, s Miloněm Pišlem 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 23631 
 
    

k návrhu OCP na u zavření dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce na pozemky ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy 
OCP MHMP, s Národním technickým 
muzeem 
 

radní 
Plamínková 

  

 



 7 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 23873 

 
    

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba v roce 2016 
 

radní Wolf   

29. 23924 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 4, 
Ružinovská 2017, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

30. 23962 
 
   

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy a k úpravě rozpočtu 
běžných výdajů vlastního hlavního města 
Prahy v kap. 0416 u soukromých škol 
ležících na území hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 
 

  

31. 23912 
 
  

k návrhu na úpravu odpisového plánu 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v kap. 0416 na 
rok 2016 
 

radní  
Ropková 
 

  

32. 23853 
 
  

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

radní  
Ropková 
 

  

33. 23973 
 
  

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2016 
 

radní  
Ropková 
 

  

34. 23880 
 
  

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Obchodní akademie 
Holešovice, se sídlem Jablonského 333/3, 
170 00 Praha 7, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

35. 23574 
 
    

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2100 ze 
dne 26. 8. 2016 k vyhlášení 22. a 23. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 2464 ze 
dne 11. 10. 2016 k vyhlášení 25. a 27. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 3 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 
 

  

36. 24045 
 
       

k návrhu na jmenování komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné 
zakázce "Pojištění majetku a 
odpovědnosti za škodu pro příspěvkové 
organizace v působnosti odboru SMS 
MHMP II - doložka pro dětské domovy" 
administrované v  jednacím řízení bez 
uveřejnění 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 



 8 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
37. 23759 k návrhu na rozpracování usnesení 21. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
24.11.2016  
 

ředitelka  
MHMP 

  

38. 24082 k návrhu na rozpracování usnesení 21. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
25.11.2016  
 

ředitelka  
MHMP 

  

39. 23922 
 
   

ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.11.2016 do 8.11.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23981 Informace - Závěrečná zpráva ze cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. 
m. Prahy " HOLEŠOVICE 2016" 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

23970 Informace o opatřeních učiněných k nápravě zjištěných nedostatků v příspěvkových 
organizacích v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

23687 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v září a říjnu 2016 
 

ředitelka  
MHMP 
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