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 P R O G R A M  
 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 1. 2016  

 
 od 8.00 hod.    

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 19. 1. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.00 – 8.10  
2. 20314 k vyloučení uchazeče z účasti 

v zadávacím  řízení veřejné zakázky 
Dodání smaltovaných uličních tabulí 
 
- předáno 20.1.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.10 JUDr.Novaková 

3. 20550 k návrhu průběžného vyhodnocování 
plnění smlouvy o veřejných službách ve 
veřejné drážní a autobusové dopravě v 
systému Pražské integrované dopravy na 
rok 2010 až 2019 uzavřené dne 
21.12.2009 mezi hlavním městem Prahou, 
zastoupeným příspěvkovou organizací 
ROPID, a Dopravním podnikem hl.m. 
Prahy, a.s. 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.15 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 
 

4. 20494 ke stavu a výhledu realizace preferenčních 
opatření pro veřejnou hromadnou dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.20 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 
 

5. 20513 ke zprávě o postupu zlepšování 
autobusové dopravy na Letiště Václava 
Havla Praha 
 
- předáno 20.1.16 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.25 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
Ing.Kraus, 
předs.předst. 
Letiště 
Praha, a.s. 
 

6. 20092 k odstraňování bariér v přístupu do stanic 
metra 
 
-předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.30 Ing.Kaas 
 

7. 20516 k revokaci usnesení Rady HMP č.2622 ze 
dne 27.10.2015 k průběhu přípravy Plánu 
udržitelné mobility pražské aglomerace 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.35 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 20501 

 
 

k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na veřejnou zakázku Projektového 
managementu Plánu udržitelné mobility 
pražské aglomerace a k dalšímu postupu 
činností 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.40 Ing.Kaas 
 

9. 17928 k záměru odboru strategických investic na 
realizaci veřejné zakázky "Dopracování 
DUR pro stavbu č. 9567 Radlická radiála 
JZM - Smíchov" 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.45 Ing.Prajer 

10. 20171 k zapojení hlavního města Prahy do 
realizace Programu ESA BIC Prague 
 
- přerušeno 19.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.50 Ing.Svoboda 
 
 

11. 19333 k revokaci usnesení Rady HMP č.147 ze 
dne 14.2.2012 k návrhu na úplatné nabytí 
budovy č. p. 965 na pozemku parc. č. 
1908/11 v k.ú. Vysočany z vlastnictví 
občanského sdružení Sokol Nové 
Vysočany do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.55 Ing.Svoboda 

12. 20461 k návrhu na přidělení grantů v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.00 Mgr.Němcová 

13. 20305 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.05 Mgr.Němcová 
Mgr.Zámečník 

14. 20487 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Heřmanův Městec 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 PhDr.Klinecký 
Mgr.Čížková 
 

15. 20376 k návrhu na změnu platů ředitelů 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy v 
působnosti odboru ZSP MHMP 
(sociálních zařízení) 
 
- předáno 20.1.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 20631 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru pro Asociaci 
občanských poraden 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 zástupce 
Asociace občan. 
poraden 

17. 20622 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 MČ Praha 12 na výkup pozemků, na 
nichž MČ Praha 12 provozuje sběrný dvůr 
 
- předáno 21.1.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.25 PhDr.Rázková, 
starostka MČ 
Praha 12 
 

18. 19850 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní Lacko 9.30 Ing.Svoboda 

19. 16466 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie 
Nemocnice Na Bulovce - projektová 
dokumentace" a ke schválení jmenování 
komise 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní Lacko 9.35 Ing.Svoboda 

20. 20556 
 
  VH 

ke schválení dodatků ke smlouvám o 
výkonu funkce členů dozorčí rady 
společnosti Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

radní Lacko 9.40 M.Vaic, předs. 
DR Operátor 
ICT, a.s. 

21. 20317 k návrhu na změnu platu ředitele 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy v 
působnosti odboru ZSP MHMP 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní Lacko 9.45 PhDr.Klinecký 
 

22. 20553 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2016 v kap. 07 - BEZPEČNOST 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní Hadrava 9.50  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 20498 k podnětu na pořízení Regulačního plánu 

Nebušice 
 
 
- předáno 20.1.16 

radní 
Plamínková 

9.55 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Komárek 
starosta MČ 
Praha – Nebušice 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

24. 20576 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Záchranná stanice hl.m. Prahy pro 
volně žijící živočichy v Praze - Jinonicích 
+ CD 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Mgr.Skalický 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
MIDr.Klíma 
starosta MČ 
Praha 5 
Ing.Haramul, 
člen ZHMP 
 

25. 19709 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na stavbu č. 0133 TV Ďáblice, 
etapa 0007 - Červený mlýn 
 
- předáno 6.1.16 
- neschváleno 12.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

26. 19438 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na inženýrskou činnost 
pro stavbu č. 3119 TV Čakovice, etapa 
0020 Kostelecká 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

27. 20626 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 09 - Vnitřní správa a v 
kap. 10 - Pokladní správa 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15  

28. 20540 k návrhu Krajské koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty hlavního města Prahy na období 
2016 – 2025  
+ CD 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 

29. 19874 k návrhu na uzavření smluv o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení na 
sběrném dvoře hl. m. Prahy v ulici 
Puchmajerova, Praha 5 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 

 
 
 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30. 20157 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem na veřejnou 
zakázku Zajištění sběru, svozu, využívání 
a odstraňování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ze sběrných míst na 
území hl. m. Prahy 
 
- předáno 6.1.16 
- neschváleno 12.1.16 
 

radní 
Plamínková 

10.30 RNDr.Kyjovský 

31. 20308 
 
  VH 

k návrhu na schválení smlouvy o výkonu 
funkce předsedy dozorčí rady 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Ježek, 
 předs. předst. 
Obecní dům,a.s. 
 

32. 20306 
 
  VH 

k návrhu schválení záměru na odkup 
Národního domu na Smíchově 
 
- předáno 21.1.16 
 

radní Wolf 10.40 Mgr.Ježek, 
 předs. předst. 
Obecní dům,a.s. 
 

33. 20434 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy v 
oblasti kultury a umění na rok 2016 
 

radní Wolf 10.45 Mgr.Cipro 
PhDr.Kaucký, 
předseda komise 
Rady HMP pro  
udělování grantů 
v oblasti kultury 
a umění 
 

34. 20377 k návrhu Akčního plánu Koncepce hl.m. 
Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 
2016 
 
- předáno 20.1.16 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Fáberová 

35. 20155 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností Asseco Central 
Europe,  a.s., na straně druhé, v 
souvislosti se zajištěním služeb provozu 
informačního systému krizového řízení 
bez existence písemné smlouvy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 JUDr.Mařík 
 

36. 19410
A 

návrh na rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy k 
rámcové smlouvě 
DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka 
čipových karet včetně služeb grafické a 
elektronické personalizace" 
 
- předáno 11.11.15 
- dodatek – 13.11.15 
- přerušeno 18.11.15  
- přerušeno 20.1.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00 JUDr.Mařík 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 20623 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 73 ze dne 19.1.2016 k návrhu programu 
jednání 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 28.1.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.05  

38.  Podání  11.10  
39.  Operativní rozhodování Rady HMP    
40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20519 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

velkého znaku hlavního města Prahy pro 
Petra Houzara 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 20570 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce a k 
návrhu na revokaci usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 3206 ze dne 22. 12. 2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 20446 k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 
0962, §6171, OZV MHMP v roce 2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

4. 20527 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 3 
(Integrační centrum zahrada) a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20554 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19911 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k 
nájemní smlouvě se společností Zlatnická 
s.r.o. na pronájem části komunikace 
Zlatnická za účelem umístění zařízení 
staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20440  k návrhu na přiznání odměny ředitelce 
sociálního zařízení v působnosti odboru 
ZSP MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 20211 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola a Střední 
škola slaboproudé elektrotechniky v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20439 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Odborné učiliště a Praktická 
škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 20448 
 
  

k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
roku 2016 v kap. 0924 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 20533 k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2015 do roku 2016 
odboru FON MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 20574 
 
 

k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2015 do roku 2016 
odboru FON MHMP, kap. 09 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 20568 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v kap. 02 - Městská 
infrastruktura 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 20451 k návrhu časového plánu vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 19800 k návrhu na prominutí a odpis části 
smluvní pokuty za dlužníkem Pavlem 
Fryčem 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 19970 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP ke 
čtyřem dohodám o vzájemné výměně 
bytů 
 

radní Lacko   

17. 20259 k návrhu změny v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

18. 18258 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 4 a Praha 7 (pozemek v k.ú. 
Michle a  v k.ú. Bubeneč) 
 

radní Hadrava   

19. 17841 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
objektu - haly č. 40 v areálu Pražské 
tržnice v Holešovicích 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 20269 k návrhu směny pozemků společnosti 

RODOK s.r.o. za pozemky hl.m Prahy v 
k.ú. Háje 
 

radní Hadrava   

21. 19683 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2225/101 v k. ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

22. 19719 k návrhu na úplatný převod pozemku 
2490/6 v k. ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

23. 20026 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 34/40 
pozemků parc.č. 55, parc.č. 56, parc.č. 57, 
parc.č. 62/1, parc.č. 62/116, parc.č. 63, 
parc.č. 64/1, parc.č. 64/2, parc.č. 65, 
parc.č. 66, parc.č. 67, parc.č. 68, parc.č. 
69, parc.č. 70, parc.č. 71, parc.č. 72, 
parc.č. 73 v k.ú. Vokovice z vlastnictví 
společnosti KAVALEN Krutec s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

24. 20342 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Hadrava   

25. 20200 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Hadrava   

26. 20226 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
mandátní smlouvě na stavbu č. 6963 - 
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0001 a 0007 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 19840 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě č. INO/54/10/008376/2011 o 
umístění a provozování kontejnerů 
uzavřené dne 7.11.2011 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 20106 k záměru odboru OCP MHMP na 
realizaci veřejné zakázky Provozování 
sběrného dvora na území správních 
obvodů Praha 5 a Praha 13 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 20534 k revokaci usnesení Rady HMP č.1925 ze 
dne 11.8.2015 ke jmenování komise pro 
hodnocení a posouzení nabídek pro 
stavbu č. 3119 TV Čakovice, etapa 0025 
Cukrovarská, 1. část 
 

radní 
Plamínková 

  

 
 
 
 
 
 
 



 9 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 20053 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 

1148 ze dne 19.5.2015 k návrhu úpravy 
rozpočtu v kap. 0464 a přidělení grantů v 
oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2015 
v programech II.A a II.B, k návrhu 
revokace usnesení Rady HMP č.1375 ze 
dne 9.6.2015 k návrhu úpravy rozpočtu v 
kap. 0464 a přidělení grantů v oblasti 
sportu a tělovýchovy na rok 2015 v 
programech I.A, I.B, I.C a III.1 a k návrhu 
revokace usnesení Rady HMP č. 1976 ze 
dne 25.8.2015 k návrhu úpravy rozpočtu v 
kap. 0464 a přidělení grantů v oblasti 
sportu a tělovýchovy na rok 2015 v 
programech III.2, IV.B.1 a IV.B.2 
 

radní Wolf   

31. 20367 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.12.2015 do 15.12.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

20612 Informace k aktuálnímu stavu řešení nároků uplatněných společnostmi ČKD 
PRAHA DIZ a.s., IDS a.s., Metroprojekt Praha a.s., PUDIS a.s., INSET s.r.o., a 
Mott MacDonald CZ spol. s r.o. s ohledem na prodloužení výstavby tunelového 
komplexu Blanka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

20575 Informace k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních 
fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 
+ CD 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

20380 Informace ke Zprávě o naplňování Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců za rok 2015 
 

radní Wolf 

20587 Zpráva o dosavadním průběhu štěpení společnosti Pražská teplárenská, a.s., které 
bylo zahájeno v minulém roce, a s tím související uzavírání dodatků k 
akcionářským smlouvám, vč. akcionářských smluv k novým nastupujícím 
organizacím 
 

radní Lacko 
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