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 P R O G R A M  
 7. jednání Rady HMP, které se koná dne 22.2.2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 16. 2. 2016 
                           - zápis z 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 18. 2. 2016   
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20835 k návrhu na formalizaci vztahů hlavního 

města Prahy a Pekingu na úroveň 
sesterských měst 
 
- předáno 17.2.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Mgr.Cipro 

3. 13629 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Zpracování komplexní projektové 
dokumentace pro stavbu č. 8560 
Komunikační propojení Prahy 12 s 
Pražským okruhem 
 
- předáno 17.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Prajer 
PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12,  
členové Rady 
MČ Praha 12 

4. 19849 k záměru odboru OSI MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce - 
stavba č. 42692 Výstavba domků 
Odlochovice 
 
- předáno 18.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Prajer 

5. 20717 k návrhu na uhrazení členského příspěvku 
zájmovému sdružení právnických osob 
Asociaci měst pro cyklisty 
 
- předáno 17.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Kaas 

6. 20646 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v rámci 
projektu OP Doprava „Intenzifikace 
nasazení telematických zařízení ke 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
v hl. m. Praze“ 
 
- předáno 17.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

7. 19950 k odůvodnění veřejné zakázky 
„Štěrboholská spojka - PHS - Dolní 
Počernice č. akce 999325“ 
 
- předáno 18.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 20899 k rekonstrukci souboru mostních objektů 

"Libeňský most" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

9. 20593 k návrhu na stanovení výše platu 
ředitelkám a ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem 
Prahou v působnosti odboru školství a 
mládeže MHMP 
 
- předáno 17.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Němcová 

10. 20814 k vyhlášení 17. a 18. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 
3 Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 18.2.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 PhDr.Hauser 

11. 20837 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 PhDr.Hauser 

12. 20714 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 
jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích 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., v období od 1.10.2015 
do 31.12.2015 
 
- předáno 17.2.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.00 JUDr.Thuriová 

13. 20778 návrh na přidělení dotací projektům 
přihlášeným do Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb pro městské části 
v roce 2016 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní Lacko 10.05 PhDr.Klinecký 
 

14. 20758 návrh na přidělení dotací projektům 
přihlášeným do Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast 
adiktologických služeb pro rok 2016 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní Lacko 10.10 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 20323 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. I" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní Hadrava 
v zast. 
radní Lacko 
 

10.15 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

16. 20408 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. II" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní Hadrava 
v zast. 
radní Lacko 
 

10.20 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

17. 20409 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. III" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní Hadrava 
v zast. 
radní Lacko 
 

10.25 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

18. 20410 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. IV" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní Hadrava 
v zast. 
radní Lacko 
 

10.30 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

19. 20411 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Ostraha objektů - Blok č. V" 
zadávanou na základě rámcové smlouvy 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní Hadrava 
v zast. 
radní Lacko 
 

10.35 Ing.Svoboda 
zástupce TPD 
s.r.o. 
 

20. 19318 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy 
mezi hl. m. Prahou a společností 
Rozvojové projekty Praha, a. s. na správu 
a provoz areálu výstaviště Holešovice v k. 
ú. Bubeneč 
 
 
 

radní Hadrava 
v zast. 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.40 Ing.Svoboda 

21. 20659 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu  č. 3136 TV 
Satalice, etapa 0018 Přemostění ČD 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

22. 20718 k realizaci dodatečných stavebních prací k 
zakázce malého rozsahu na stavbě č. 3168 
"TV Křeslice, etapa 0004 komunikace - 1. 
část ulice Na Rovině" 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 19587 k vyloučení v řízení veřejné zakázky 

stavba č. 0152 TV Dolní Chabry, etapa 
0009 U Václava, 2.část 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

24. 19569 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0152 TV Dolní Chabry, 
etapa 0009 U Václava, 2.část 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

25. 20786 k právnímu zastoupení ve věci podané 
stížnosti na Komisi EU 
 
- předáno 18.2.16 
 

radní 
Plamínková 

11.05  

26. 20806 k návrhu na udělení účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy na 
akce spojené s oslavami 700. výročí 
narození Karla IV. 
 
- předáno 17.2.16 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Skalický 
 

27. 20760 k návrhu na udělení grantů v oblasti 
kongresového turismu na rok 2016 
 
 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 

28. 20761 k návrhu na přijetí partnerství hl. m. 
Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 
2016 
 
 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 

29. 20584 ke zrušení části Usnesení Rady HMP 
č.3131 ze dne 15.12.2015 k návrhu na 
výběr nejvhodnějších nabídek a uzavření 
smluv o dílo s vybranými uchazeči na 
veřejnou zakázku "Dodávka výtahů do 
budov MHMP" 
 
- předáno 17.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 

30. 18062 k uzavření smlouvy na dílčí zakázku na  
"Zpracování Typového projektu k 
implementaci systému Proxio-Agendio na 
MČ" 
 
- předáno 18.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 JUDr.Mařík 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 20384 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu "Dodávka propagačních 
předmětů" 
 
- předáno 18.2.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing. at  Ing. 
Berková 
 

32. 20738 k revokaci usnesení Rady HMP č. 305 ze 
dne 16.2.2016 k návrhu programu jednání 
14. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 25.2.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.40  

33.  Podání  11.45  
34.  Operativní rozhodování Rady HMP    
35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20176 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k 

nájemní smlouvě se společností PSJ, a.s. 
na pronájem části komunikace Koněvova 
za účelem umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20774 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20771 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Podpora 
logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20405 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium 
Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi 
Školami 2475 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 20589 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 4, 5. května 51v rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20607 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Euroškola 
Praha střední odborná škola s.r.o., se 
sídlem Trojská 211/110, Praha 7, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20726 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
odborná škola sociální, o.p.s., se sídlem 
Hnězdenská 549, 181 00  Praha 8, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20767 k návrhu na změnu zápisu  příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 10, 
Vachkova 941, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20620 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Rakouské 
gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem U 
Uranie 14, Praha 7, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 20812 
 
   

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

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 20372 
 
   

k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 20773 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 20720 k návrhu na prominutí smluvní pokuty za 
dlužníkem Jaroslavem Šturcem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

14. 20702 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. 42578 - 
Výkupy pozemků, budov a staveb 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 20703 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Lipence, Zadní Kopanina a Zbraslav 
z vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle §7 zákona č. 503/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

16. 20001 k revokaci usnesení Rady HMP č.1651 ze 
dne 30.6.2015 k návrhu na úplatné nabytí 
splaškové kanalizace a vodovodního řádu 
v k.ú. Šeberov z vlastnictví společnosti 
DANVIT REALITY, s.r.o., se sídlem 
Hradec Králové, Na Brně 1972, PSČ 500 
06, IČO: 27486648, do vlastnictví 
hlavního města Prahy za ujednanou cenu 
splaškové kanalizace ve výši 15.000,- Kč 
a vodovodního řádu za ujednanou cenu 
5.000,- Kč a přijetí finančního daru 
 

radní Hadrava   

17. 20559 Projekt Governance of Land Use in 
OECD Countries 
 

radní 
Plamínková 

  

18. 20819 k návrhu na personální změny v komisi 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti životního prostředí 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 20790 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.1.2016 do 2.2.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20741 Informace o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města 
Prahy v roce 2015 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního měst 
Prahy v roce 2016 
 

radní 
Plamínková 

20818 Informace ke zprávě o výkonu agendy práva shromažďovacího na území hl.m. 
Prahy za období roku 2015 
 

ředitelka 
MHMP 

20808 Informace pro Radu HMP o dvou stížnostech podaných proti usnesení Policie ČR o 
odložení věci a dále o podaném trestním oznámení 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

