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 P R O G R A M  
 31. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 9. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 20. 9. 2016 
                           - zápis ze 14. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 22. 9. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23146 k návrhu na nasvícení Petřínské rozhledny 

při příležitosti PINKTOBERu dne 15. 
října 2016 
 
- předáno 21.9.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 23393 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15  

4. 23055 
 
  VH 

Schválení smluv o výkonu funkce členů 
výboru pro audit Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, akciová společnost 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Mgr.Gillar, g.ř. 
DP HMP, a.s. 

5. 23313 
 
  VH 

k určení auditora společnosti Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
pro roky 2016 až 2019 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25  

6. 21254 k návrhu na zajištění financování 
investiční akce Branická - hluk 
 
- předáno 21.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 

7. 23063 k záměru rekonstrukce a modernizace 
vnitřní a venkovní sportovní 
infrastruktury ve školách a školských 
zařízeních zřízených hl. m. Prahou 
 
- předáno 21.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Mgr.Fáberová 

8. 22787 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků na podporu sportu a volného 
času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 
v roce 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.40 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 23300 k zadání pro koncepční studii lokality 

Újezd - Vítězná - most Legií 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Mgr. Boháč, 
pověř. řízením 
IPR HMP 
 

10. 18373 

• 
k návrhu dalšího postupu při realizaci 
projektu revitalizace a urbanistického 
rozvoje území Rohanského ostrova 
 

- •předáno 19.8.16 
- odloženo na OP 24.8.16 
- výměna USN – 21.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Svoboda 
 

11. 23328 
 
  VH 

k personální změně v představenstvu 
společnosti Pražská plynárenská Holding 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55  

12. 23330 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00  

13. 23365 k návrhu na personální změny v 
představenstvu společnosti Pražská 
teplárenská a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05  

14. 23358 k žádosti o svolání řádné valné hromady 
společnosti Pražská teplárenská Holding 
a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10  

15. 23106 k záměru odboru bezpečnosti MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Poskytování 
pronájmu pevných optických okruhů" 
 
- předáno 22.9.16 
 

radní Hadrava 10.15 Bc.Macháček 

16. 23007 k návrhu na zvýšení CIN (celkových 
investičních nákladů) odboru OTV 
MHMP v roce 2016 v kapitole 02 
 
- předáno 21.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Vermach,Ph.D. 

17. 23060 k vyloučení uchazeče a uzavření smlouvy 
veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavbu č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 
Mochovská I. 
 
- předáno 21.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

 



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 22676 ke zrušení zadávacího řízení na zadání 

veřejné zakázky s názvem "Stavba č. 
0204, etapa 0004 Komunikace II" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 

19. 23168 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce ke stavbě č. 3111 TV Lysolaje, 
etapa 0013 Poustka 4. část 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vermach,Ph.D. 

20. 22951 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2016 
 
- předáno 21.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 RNDr.Kyjovský 

21. 23038 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Stavební 
úpravy bývalé myslivny a objektu zázemí 
údržby ve Stromovce 
 
- předáno 21.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.45 RNDr.Kyjovský 

22. 23140 k Programu zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha CZ01 
 
- předáno 21.9.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 

23. 23232 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Ďáblice 
 
- předáno 22.9.16 
 

radní Hodek 10.55 PhDr.Klinecký 
Ing.Pištorová 
 

24. 23107 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, 
se sídlem 101 00 Praha 10, Francouzská 
56/260 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.00 Mgr.Němcová 
PhDr.Jarolímková 

25. 23084 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 
106 00 Praha 10, Jesenická 1 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.05 Mgr.Němcová 
Ing.Bc, 
Nesvadbová,Ph.D. 

26. 23292 ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.10 PhDr.Hauser 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 23082 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 

řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
výtahu páternoster“ 
 
- předáno 21.9.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.Pekárková 

28. 22765 k návrhu na vyplacení nálezného za 
náhodný archeologický nález a úpravu 
rozpočtu v kap. 0680 a 1016 v roce 2016 
 
- předáno 21.9.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Mgr.Skalický 

29.  Podání  11.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 22466 k revokaci usnesení Rady HMP č.1534 ze 

dne 23.6.2015 k uzavření smlouvy o 
zřízení služebností inženýrských sítí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 22473 k revokaci usnesení Rady HMP č.1537 ze 
dne 23.6.2015 k uzavření smlouvy o 
zřízení služebností inženýrských sítí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 22694 k návrhu na schválení dodatku č. 4 k 
smlouvě o dílo č. DIL/21/03/000848/2001 
mezi Pragoprojektem a.s. a hlavním 
městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23173 
 
  

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodím Vltavy, státní 
podnik 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 23167 k návrhu na změnu účelu části dotace 
poskytnuté MČ Praha 2 a MČ Praha 5 v 
roce 2015 a 2016 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb. 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
6. 23188 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 23203 k přijetí neinvestičního transferu ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na projekt Karel IV. - Zrcadlení 
současnosti určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 12 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 22859 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů a veřejného osvětlení v 
k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Konhefr 
Počernice s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

9. 21730 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 16 (školský areál a přírodní 
koupaliště  v k.ú. Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 23099 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
v souvislosti s Programem Čistá energie 
Praha 2016 
 

radní  
Plamínková 

  

11. 22080 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti 
 

radní  
Plamínková 

  

12. 22988 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti se společností Odien 
Real Estate a.s. 
 

radní  
Plamínková 

  

13. 22658 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o připojení na napěťové hladině 
NN na pozemku hl.m. Prahy parc. č. 
1226/1 v k.ú. Liboc se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516 
 

radní  
Plamínková 

  

14. 22729 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č.1138/3 v k. ú. Liboc do vlastnictví hl.m. 
Prahy (265 m2) 
 

radní  
Plamínková 

  

15. 22757 k návrhu na odpis vynaložených nákladů 
na zmařenou přípravu a realizaci staveb 
 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 22837 k návrhu na schválení či neschválení 

pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

17. 23012 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   

18. 20931 k návrhu na uzavření dohod o ukončení 
smluv o nájmu bytů a uzavření nových 
smluv o nájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

19. 23147 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o provádění kontroly a dohledu 
nad tuberkulózou a o úhradě nákladů, 
které nejsou hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění č. INO 
05/01/000021/2015 
 

radní Lacko   

20. 23236 
 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 23335 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   

22. 23073 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
ukončení financování projektů z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2016 
 

radní 
Ropková 

  

23. 23065 k návrhu odpovědi paní Martině Suterové 
na stížnost na Vyšší odbornou školu a 
Střední školu slaboproudé 
elektrotechniky, se sídlem Praha 9, 
Novovysočanská 280/48 
 

radní 
Ropková 

  

24. 23230 k návrhu odpovědi panu Filipu Menclovi 
na stížnost na Gymnázium, Praha 9, 
Chodovická 2250 
 

radní 
Ropková 

  

25. 23207 
 
  

k návrhu odpovědi panu Mgr. Milanu 
Schagererovi na postup ředitelky 
Pedagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 1, 2 a 4, se sídlem  Praha 10, 
Francouzská 260/56 
 

radní 
Ropková 

  

26. 23240 
 
  

k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní 
Ropková 

  

27. 23029 k návrhu na uzavření Dohody o 
postoupení smlouvy o užívání telefonních 
linek zapojených do TÚ MHMP č. 
INO/01/01/000482/2006 ze dne 27. 09. 
2006 
 

ředitelka 
MHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 23120 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dlouhodobé výpůjčce 
uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001305/2016 ze dne 19. 02. 
2016 s Galerií hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

29. 23054 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
24.8.2016 do 30.8.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23369 Informace - zpráva představenstva  společnosti Kongresové centrum Praha a.s. ke 
dni 30.6.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

23338 Informace k zdržení příprav stavby inv. akce č. 42123 - Pavilon goril - nový 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

23250 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.6.2016 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

23186 Informace - zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE 
PRAHA a.s. ke dni 30.6.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 

 
 


	 P R O G R A M 

