
 1 

 P R O G R A M  
 18. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 5. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 10. 5. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21650 k návrhu na jmenování ředitele 

příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Mgr.Fáberová 
RNDr.Vacek,CSc 

3. 21460 k návrhu na udělení partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Mgr.Fáberová 
 

4. 21970 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
ve prospěch Sdružení sportovních klubů 
Vítkovice, z.s. na akci Čokoládová tretra 
Praha 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Fáberová 
 

5. 21736 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy na rok 2016 
v programech I.A., I.B. a I.C. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 
 

6. 21488 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
volného času dětí a mládeže na rok 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Mgr.Fáberová 
 

7. 21964 Záměr pořádání projekce semifinálového 
a finálového utkání na Mistrovství světa v 
ledním hokeji 2016 
 
- předáno 12.5.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.et Ing. Berková 
 

8. 21916 
 
  VH 

k personálním změnám v dozorčí radě 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti a schválení smlouvy 
o výkonu funkce člena dozorčí rady 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 21233 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 
2015 - závěrečný účet 
 
- předáno 12.5.16 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45 Ing.Melkesová 
JUDr.Thuriová 
Ing.Svoboda 
Ing.Prajer 
Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 
 

10. 19378 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 3 
+ CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Hujová, 
starostka MČ 
Praha 3 
 

11. 19380 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 4 
+CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.55 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Alinčová, 
starostka MČ 
Praha-Kunratice 
 

12. 19391 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.00 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5 
 

13. 19396 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 6 
+ CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.05 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Kolář, 
starosta MČ 
Praha 6 
Ing.Komárek, 
starosta MČ 
Praha-Nebušice 
 

14. 19399 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 7 
+CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.10 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 19400 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 8 
+CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
R.Petrus, starosta 
MČ Praha 8, 
Ing.Haramul, 
starosta MČ 
Praha-Březiněves, 
Ing.Růžička, 
starosta MČ 
Praha-Ďáblice, 
M.Malina,starosta 
MČ Praha-Dolní 
Chabry 
 

16. 20177 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 11 
+CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.20 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing. Štyler, 

 starosta MČ 
Praha 11, 
V.Drahorád, 
starosta MČ 
Praha-Újezd 
 

17. 20179 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 13 
+ CD 
 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.25 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing. Vodrážka, 

 starosta MČ 
Praha 13 
 

18. 20180 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 15 
+ CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
F.Ševít, starosta 
MČ Praha- 
Štěrboholy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
19. 19759 k návrhu na pořízení celoměstsky 

významných změn VI ÚP SÚ hl.m. Prahy 
na území správního obvodu Prahy 15 
+ CD 
 
- předáno 18.11.15 
- neschváleno 24.11.15 
- nově rozdáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.35 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
M.Wenzl, 
starosta MČ 
Praha 15 
Ing.Hagel, 
starosta MČ 
Praha- Dolní 
Měcholupy 
J.Tošil, starosta 
MČ Praha-Dubeč 
F.Ševít, starosta 
MČ Praha- 
Štěrboholy 
 

20. 20181 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 16 
+CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.40 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Hanzlík, 
starosta MČ 
Praha 16 
M.Popek, starosta 
MČ Praha – 
Lipence 
 

21. 20182 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 17 
+CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.45 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Synková, 
starostka MČ 
Praha 17 
JUDr.Koropecká, 
starostka 
MČ Praha –Zličín 
 
 

22. 20183 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
+ CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.50 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.PhD.Lochman 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
 

23. 20184 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 19 
+ CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.55 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Mgr.Voborská, 
starostka MČ 
Praha-Satalice 
F.Švarc, starosta 
MČ Praha –Vinoř 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 20185 k návrhu na pořízení změn vlny 09 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 20 
+CD 
 
- předáno 11.5.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.00 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

25. 21121 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 857/1 k.ú. Karlín z vlastnictví Českých 
drah, a.s. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- odloženo na OP 29.5.16 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 Ing.Svoboda 
Mgr.Barták 
 

26. 21033 k návrhu směny pozemku parc. č. 120 o 
výměře 909 m2 v k. ú. Troja, ve 
vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 
parc. č. 1673/2 o výměře 203 m2 a 
pozemek parc.č. 1300 o výměře 185 m2, 
jehož součástí je stavba č.e. 55, v k.ú. 
Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- odloženo na OP 29.5.16 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 Ing.Svoboda 
Ing.Bryknar, 
starosta MČ 
Praha-Troja 
 

27. 21437 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Bubeneč 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.15 Ing.Svoboda 

28. 21604 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Michle 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.20 Ing.Svoboda 

29. 21636 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke dvěma stavbám bez 
čp./če. na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy v k.ú. Dejvice 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.25 Ing.Svoboda 

30. 21767 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Nové Město 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 21346 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 3190/1 k.ú. Lipence 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 Ing.Svoboda 

32. 20829 k návrhu  využití objektu Multifunkčního 
operačního střediska Malovanka (dále jen 
„MOS“) v kontextu plnění úkolů oddělení 
krizového managementu odboru 
„Kancelář ředitele Magistrátu“ 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní Hadrava 11.40 Mgr.Barták 
Ing.Prajer 

33. 21754 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městským částem na 
činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů 
 
- předáno 12.5.16 
 

radní Hadrava 11.45 Mgr.Barták 

34. 21629 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Komplexní obnova parkové 
komunikace mezi ulicí Oveneckou a U 
Výstaviště" 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní 
Plamínková 

11.50 RNDr.Kyjovský 

35. 21416 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2016 
 
- předáno 11.5.16 
 

radní 
Plamínková 

11.55 RNDr.Kyjovský 

36. 21683 k vyloučení v řízení veřejné zakázky a k 
návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku: stavba č. 42362 
Rekonstrukce budov Střední školy 
dostihového sportu a jezdectví 
 
 
 

radní 
Ropková 

12.00 Ing.Prajer 

37. 21692 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby "Zmocněnec hlavního města Prahy 
pro výkon činnosti koordinace v rámci 
projektu: 1. Fáze revitalizace 
Václavského náměstí" 
 
- předáno 11.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.05 Mgr.Chroustová 
MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 21738 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné 

zakázky malého rozsahu "Poskytování 
služeb základní a rozšířené podpory pro 5 
kusů samoobslužních platebních automatů 
na období 48 měsíců" 
 
- předáno 11.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.10 Ing.Pekárková 

39. 21751 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Servisní podpora 
provozu DMS Alfresco“ 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.15 JUDr.Mařík 

40. 21729 návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 "1. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.20 JUDr.Mařík 

41. 21803 návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 "2. dílčí 
zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti 
datových služeb na území hl. m. Prahy“ - 
DOH/40/05/003239/2016" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.25 JUDr.Mařík 

42. 21818 k návrhu programu jednání 17. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26.5.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.30  

43.  Podání  12.35  
44.  Operativní rozhodování Rady HMP    
45.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21708 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0264 - 

SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21491 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů 
rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 0329 - RFD - 
SK HMP v roce 2016 za účelem vrácení 
části finančních prostředků z akce č. 
25567 OPPK - 5.května - MPHS do 
centra financované v rámci programu 
OPPK 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21623 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Štěrboholy z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 21748 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 21750 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
13 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 21765 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 21773 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí z Operačního 
programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 21785 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 11 k žádosti o dotaci z 
Ministerstva vnitra na podporu integrace 
cizinců na lokální úrovni v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 21789 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva 
kultury z programu Kulturní aktivity na 
podporu projektů národních oslav 700. 
výročí narození císaře Karla IV. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 21674 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 

  

11. 21733 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21757 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů 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 účelových investičních 
dotací MČ Praha 13 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21806 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 

  

14. 21554 k návrhu na neprominutí sankce za 
společností BE&NI Group a.s. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 21383 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Dvojdům, 
s.r.o. IČO: 48589331 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 18859 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 8 (pozemek v k.ú. Karlín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 21247  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 hl. m. Prahy městské 
části Praha - Čakovice (pozemky v k.ú. 
Miškovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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18. 20728 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 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 20888 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 18 (pozemky v k.ú. Letňany) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 20997 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 21662 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 3 (pozemky v k.ú. 
Žižkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 21239 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 6 (pozemek v 
k.ú. Vokovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 21583 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1816  v k.ú. Podolí  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 Grabein 
Procházka 

  

24. 21626 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 273/12  v k.ú. Sobín 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 Grabein 
Procházka 
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25. 21637 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 

osvětlení a vodovodního řadu pro 
veřejnou potřebu v k.ú. Suchdol z 
vlastnictví Státu Palestina do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 21103 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 61/8 a parc. č. 148/1 v k.ú. Lomy u 
Kunžaku do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 20861 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 1134  v kat. území Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 21780 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti (věcného břemene) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 21431 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   

30. 21146 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti se 
společností České dráhy, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  
 
 

31. 21541 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka pro 
stavební záměr „Bytový dům 
Davídkova“, na pozemku parc. č. 1284 v 
k.ú. Libeň, Praha 8 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 21716 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 
u příspěvkové organizace v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

33. 21746 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT, určený na zajištění projektu 
"Zajištění ubytování španělských lektorů, 
kteří působí na Gymnáziu Budějovická, 
Praha 4 - rok 2016" 
 

radní 
Ropková 

  

34. 21555 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

35. 21519 k návrhu na finanční vypořádání (vrácení 
přeplatku dotace) odboru FON MHMP po 
ukončení projektu registrační číslo 
CZ.2.17/3.1.00/30025 "Řemeslo žije!III." 
financovaného v rámci Operačního 
programu Praha-Adaptabilita. 
 

radní 
Ropková 

  

36. 21323 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
umělecká a řemeslná 
 

radní 
Ropková 
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37. 21697 k návrhu na opakované zřízení přípravné 

třídy základní školy v příspěvkové 
organizaci Základní škola pro zrakově 
postižené, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní 
Ropková 

  

38. 21781 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

39. 21836 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2016 
 

radní 
Ropková 

  

40. 21726 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP v r. 
2016 
 

radní Wolf   

41. 21622 k vypůjčení uměleckého díla Galerii 
hlavního města Prahy k připravovanému 
projektu výstavy „Neklidná figura“ v 
Městské knihovně v Praze 
 

ředitelka 
MHMP 

  

42. 21658 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.4.2016 do 19.4.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21946 Informace k vyhodnocení provozu linek PID v oblasti Praha - Neratovice - Mělník 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21949 Informace k vyhodnocení zkušebního provozu autobusu Mercedes-Benz Capacity L 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21812 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem bezpečnosti MHMP v období leden - březen 2016 
 

ředitelka 
MHMP 

21983 Informace pro Radu hl. m. Prahy o usneseních Městského státního zastupitelství v 
Praze a Policie ČR v trestní věci (servis vozidel Městské policie hl. m. Prahy u 
společnosti JÍŠA s.r.o.) 
 

ředitelka 
MHMP 

21884 Informace pro Radu hl. m. Prahy o podaném oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin 
 

ředitelka 
MHMP 
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