
 1 

 P R O G R A M  
 45. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 12. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 44. jednání Rady HMP ze dne 15. 12. 2015 
                           - zápis z 10. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 18. 12. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20039 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 

omezujících opatřeních k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v 
souvislosti s provozováním pouliční 
umělecké veřejné produkce na veřejně 
přístupných místech 
 
- předáno 16.12.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 20233 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- předáno 16.12.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 20247 k návrhu na zasílání vyjádření hl. m. 
Prahy ve věci správních řízení vedených 
Ministerstvem financí v oblasti loterií a 
jiných podobných her 
 
- předáno 16.12.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Thuriová 

5. 18672 k záměru odboru územního rozvoje 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu 
„Finanční a personální audit příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy - Institut 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Mgr.Skalický 

6. 20216 k návrhu na financování akcí Městskou 
částí Praha 8 na majetku hl. m. Prahy, 
který je ve správě Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

7. 20094 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace pro zadání stavby  č. 0079 - 
MO Špejchar-Pelc/Tyrolka, etapa 0002-
Protihluková opatření v ulici V 
Holešovičkách a okolí 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 20235 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost a 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 PhDr.Hauser 

9. 19956 k návrhu na přidělení odměn za práci v 
sekcích při Protidrogové komisi Rady 
HMP v roce 2015 
 
 
 

radní Lacko 9.45 PhDr.Klinecký 
 

10. 20262 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru spolku Charita 
dětem z.s. z kap. 0544 v roce 2015 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní Lacko 9.50 PhDr.Klinecký 
 

11. 19954 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků formou daru na nákup 
materiálu pro adiktologické služby v 
hlavním městě Praze 
 
 
 

radní Lacko 9.55 PhDr.Klinecký 

12. 18676 k návrhu Dodatku č. 3 k Dohodě o 
spolupráci mezi akcionáři společnosti 
Pražská teplárenská Holding a.s., k 
návrhu Dodatku č. 4 k Akcionářské 
smlouvě mezi společností Pražská 
teplárenská Holding a.s. a společností 
NPTH, a.s. a k návrhům Akcionářských 
smluv mezi společností Pražská 
teplárenská Holding a.s. a společností 
NPTH, a.s. ohledně společností PT 
měření, a.s. a PT Real Estate, a.s., k 
doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
na řádné valné hromadě společnosti 
Pražská teplárenská Holding a.s. konané 
dne 29. 12. 2015 
 
 
 

radní Lacko 10.00 zástupce AK 
Havel, Kuchař, 
Ryšavá a partn. 
s.r.o. 

13. 19771 k návrhu na výpovědi nájemních smluv na  
restaurační předzahrádky ve vnitřní ploše 
Staroměstského náměstí 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní Hadrava 10.05 Ing.Svoboda 

14. 19852 k záměru Městské policie hl.m. Prahy 
realizovat veřejnou zakázku "Servis a 
údržba vozidel Městské policie hl. m. 
Prahy" 
 
- předáno 18.12.15 
 

radní Hadrava 10.10 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 19996 "Dodávky výstrojního materiálu pro 

Městskou policii hl. m. Prahy" 
 
 
 

radní Hadrava 10.15 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

16. 18127 k pravidlům umísťování reklamy na 
sloupech na veřejných prostranstvích hl. 
m. Prahy 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

17. 19922 k připojení hlavního města Prahy k 
iniciativě Mayors Adapt 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 

18. 19944 k návrhu na zamítnutí žádostí v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2015 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.30 RNDr.Kyjovský 

19. 20268 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora 
hl.m. Prahy Voctářova na území městské 
části Praha 8 
 
- předáno 18.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.35 RNDr.Kyjovský 

20. 20364 k Memorandu o porozumění uzavíraného 
v rámci smírčího řízení mezi akcionáři 
společnosti Pražské služby, a.s. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.40 JUDr.Roman, g.ř. 
Pražské služby, 
a.s. 
Mgr.Kruták, 
AK Kruták & 
Partners, s.r.o. 
 

21. 20319 k uzavření smlouvy o dotaci pro Povodí 
Vltavy v souvislosti se stavbou č.6963 
"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově" etapa 0008 - 
kompenzační opatření 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Prajer 

22. 19664 k návrhu rozhodnutí RHMP o vyloučení 
uchazeče v řízení veřejné zakázky ke 
stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007 - 
Červený mlýn 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

23. 20046 k vyloučení v řízení veřejné zakázky 
"stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj území, 
etapa 0005 Park Pod lávkou" 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 20060 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj 
území, etapa 0005 Park Pod lávkou 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

25. 20237 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
budovy čp. 20, stojící na pozemku parc.č. 
1796/1, k.ú.Bubeneč, a pozemků 
parc.č.1796/1 o výměře2446m2, 1796/2 o 
výměře 6 m2 a 1798/2 o výměře3052 m2, 
vše k.ú.Bubeneč, zapsané na LV 652 
 
- předáno 16.12.15 
 

radní Wolf 11.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

26. 20121 k výsledku výběrového řízení na funkci 
ředitele příspěvkové organizace Minor 
 
- předáno 18.12.15 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Cipro 
Ing.Pecháček, 
ředitel divadla 
Minor 

27. 17791 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku  
 „Podpora zálohovacího a archivačního 
software“ 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.15 Ing.Mánek 
zástupce AK 
Řanda Havel 
Legal, s.r.o. 

28. 20189 k úpravě celkových nákladů investičních 
akcí odboru SLU MHMP  v roce 2015 
 
- předáno 16.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.20 Ing.Pekárková 

29. 20219 k uzavření rámcové smlouvy o dílo na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
"Rámcová smlouva na opravy, údržbu a 
servis kancelářské techniky, technické 
posudky a kalkulace zbytkových cen" 
 
- předáno 16.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.25 Ing.Pekárková 

30.  Podání  11.30  
31.  Operativní rozhodování Rady HMP    
32.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19012 k návrhu změny zřizovací listiny  

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19610 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
zdravotnická škola, se sídlem Praha 10, 
Ruská 91/2200 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20232 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a střední škola 
waldorfská, se sídlem Praha 4, 
Křejpského 1501, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20051 k vydání nesouhlasného stanoviska k 
zápisu  právnické osoby Gymnázium 
Evolution Jižní Město, s.r.o., se sídlem 
Tererova 2135/17, Praha 4, do rejstříku 
škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20049 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná 
škola a základní škola Praha, s.r.o., se 
sídlem Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - 
Chodov, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 20022 k revokaci usnesení Rady HMP č.1376 ze 
dne 10.6.2014 k vydání souhlasného 
stanoviska ke změně zápisu právnické 
osoby Mateřská škola a základní škola sv. 
Augustina, se sídlem Hornokrčská 709/3, 
Praha 4 - Krč 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 20012 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 
sídlem Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - 
Braník, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20168 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
odborná škola multimediální a propagační 
tvorby, s.r.o., se sídlem Stříbrského 2139, 
149 00 Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 20010 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 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 20261 k návrhu na přiznání odměn zástupcům 
statutárního orgánu příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy ROPID a 
příspěvkové organizace TSK HMP za 1. 
pololetí 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 19848 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 19532 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1368/63 a parc. č.  1368/64 v kat. 
území Běchovice za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby 
Cyklo Běchovice - Horní Počernice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 19692 k návrhu na schválení dodatku č. 3 k 
nájemní smlouvě 
NAP/21/04/005768/2012 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 20295 
 
 

k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

15. 20316 
 
 

k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromých škol ležících na 
území hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

16. 20256 
 
 

k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola, 
Praha 4, Boleslavova 1 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

17. 20151 
 
 

k vydání souhlasu školám poskytujícím 
předškolní a základní vzdělávání 
zřizovaných hl.m. Prahou k zapojení se do 
Výzvy č. 02_15_005 v Operačním 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
jako partneři Městských částí hl.m. Prahy 
na realizaci individuálních projektů - 
Místních akčních plánů 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

18. 20365 
 
  

k návrhu na omezení provozu zóny 
placeného stání v době vánočních 
prázdnin ve školním roce 2015/2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 20358 

 
 

k převodu činností příspěvkové 
organizace Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy na Technickou správu 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

20. 20331 
 
 

k návrhu na zajištění financování 
realizace dopravně bezpečnostních 
opatření v místě nově budovaných 
tramvajových zastávek Štvanice 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

21. 19187 
 
 

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a 
smlouvy o výpůjčce mezi Vysokou 
zdravotnickou školou, o.p.s., Praha 5, 
Duškova 7, a příspěvkovou organizací 
Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední zdravotnická škola, Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

22. 20040 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru z kap. 0504 v 
roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

23. 20246 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
podporovaného z Evropského sociálního 
fondu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 20280 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 20301 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací MČ Praha - 
Lysolaje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 20307 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určeného pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městské části Praha 3 a Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27. 20310 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 20312 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na 
program Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky pro 
financování v letech 2015 a 2016 
určeného pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a poskytnutí investiční 
účelové dotace MČ Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 20315 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 20324 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 20325 k návrhu na přijetí investičních transferů 

ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

32. 20328 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

33. 20330 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Ďáblice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

34. 20332 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací MČ Praha 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

35. 20333 k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu Zeleň do měst a jejich okolí ze 
Státního fondu životního prostředí 
určeného pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 a k poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha - Kolovraty 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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36. 20341 k návrhu na přijetí investičních transferů 

ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Petrovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

37. 20344 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha - Kolovraty 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

38. 20347 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

39. 20351 k návrhu na přijetí investičních a 
neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových investičních a 
neinvestičních dotací MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

40. 20302 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP v kapitole 0420 v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

41. 20340 
 
 

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí 
nákladů za činnosti v oblasti zabránění 
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění 
tuberkulózou a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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42. 20326 

 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
nevyčerpané neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví na rezidenční místa v oboru 
Urgentní medicína 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

43. 20149 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas 
s bezúplatným nabytím budovy č.pop. 
1269  v k.ú. Radotín z vlastnictví České 
republiky - Státního pozemkového úřadu 
a spoluvlastnického podílu 1/3 stavby č.e. 
2105 v k.ú. Radotín z vlastnictví České 
republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha 16, předložené dle § 
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 Hadrava   

44. 19955 k návrhu na poskytnutí příspěvku formou 
daru na certifikaci odborné způsobilosti 
pro specializované organizace působící v 
oblasti adiktologických služeb a primární 
prevence rizikového chování dětí a 
mládeže 
 

radní Lacko   

45. 20230 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v 
kap. 0505 v roce 2015 
 

radní Lacko   

46. 20011 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy za účelem stavby „Bytový dům 
Kotevní -stavební úpravy a udržovací 
práce, nástavba na dvorní části objektu, 
přístavba výtahu, půdní vestavba, 
vybudování centrální kotelny, 
rekonstrukce společných prostor a 
rekonstrukce inženýrských sítí v objektu v 
ul. Kotevní č.p. 3/1105“, na pozemku 
parc.č. 600 v k.ú. Smíchov,  Praha 5 
 

radní 
Plamínková 

  

47. 19902 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o připojení lokality na napěťové 
hladině NN pro stavbu č. 00000 Náplavka 
Holešovice 
 

radní 
Plamínková 

  

48. 19415 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 
 

radní 
Plamínková 
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49. 19517 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 

zřízení služebnosti se společností VM 
FOREST, spol. s r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 19492 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti 
 

radní 
Plamínková 

  

51. 19951 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou na pozemek ve vlastnictví 
HMP, svěřený do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

52. 20188 k revokaci usnesení Rady HMP č.906 ze 
dne 28.4.2015 ke změně využití plochy 
okrasné školky Kbely 
 

radní 
Plamínková 

  

53. 20102 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. DIL/85/02/004174/2015 
uzavřené mezi hl.m. Prahou a spol. ISES, 
s.r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

54. 19155 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
na část pozemků ve vlastnictví HMP s 
Dopravním podnikem hl.m. Prahy, 
akciová společnost 
 

radní 
Plamínková 

  

55. 19572 k návrhu Dohody o ukončení nájemní 
smlouvy č. NAN/67/04/000778/2003 ze 
dne 19.3.2003, ve znění dodatků č. 1 a 2 s 
nájemcem Františkem Zvolánkem 
 

radní 
Plamínková 

  

56. 19210 k návrhu na uzavření Dodatku č. 8  k 
Mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 

radní 
Plamínková 

  
 

57. 19795 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o poskytování služeb č. 
INO/21/03/006243/2013 uzavřené se 
společností Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  
 

58. 20137 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Praze a k návrhu na 
úpravy limitů odpisového plánu 
příspěvkových organizací v působnosti 
OZV MHMP na r. 2015 
 

radní Wolf   

59. 20195 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 
a 0662 - kultura v roce 2015 
 

radní Wolf   

60. 20228 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - 
OPP MHMP a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 
 

radní Wolf   
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61. 20191 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic u příspěvkové organizace 
zřizované hlavním městem Prahou v roce 
2015 
 

radní Wolf   

62. 20222 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV MHMP v roce 2015 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2015 
 

radní Wolf   

63. 18760 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností PREdistribuce, 
a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

64. 18190 k návrhu na uzavření Dodatku č.9 k 
Mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 

ředitelka 
MHMP 

  

65. 20288 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů hl. m. Prahy na rok 2015 v 
kapitole 09 - INF MHMP 
 

ředitelka 
MHMP 

  

66. 20370 k návrhu na rozpracování usnesení 12. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze 
dne 17.12.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

67. 19923 
 
   

ke schválení 1. dodatku ke smlouvě na 
veřejnou zakázku "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby 
příspěvkových organizací v působnosti 
Odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

68. 20110 
 
   

k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo k provedení stavby č. 40554 
"Společný objekt Chodovec II" - změna 
IČ a čísla účtu jednoho ze členů sdružení 
 

ředitelka 
MHMP 

  

69. 20378 
 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb č. 
POS/66/02/001307/2015 
 

ředitelka 
MHMP 
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