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 P R O G R A M  
 10. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 3. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 9. jednání Rady HMP ze dne 15. 3. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 20799 k návrhu na udělení mezinárodní Ceny 

Karla IV. hlavním městem Prahou a 
Univerzitou Karlovou v Praze v roce 2016 
 
- předáno 16.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Doc.Ledvinka 

3. 21251 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Jiřímu 
Bělohlávkovi 
 
- předáno 17.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 21264 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Karlu Malichovi 
 
- předáno 17.3.16 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 21262 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy in memoriam doc. 
Ing. arch. Karlu Hubáčkovi, Dr. h. c. 
 
- předáno 17.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 JUDr.Novaková 

6. 21256 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy in memoriam 
Adrieně Johnové, roz. Šimotové 
 
- předáno 17.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 JUDr.Novaková 

7. 14488 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
rámcové smlouvy s vybranými uchazeči o 
veřejnou zakázku s názvem "Dodání 
smaltovaných uličních tabulí" 
 
- předáno 16.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 JUDr.Novaková 

8. 20886 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se vyhlašuje závazná část Plánu 
odpadového hospodářství hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 16.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 21100 k návrhu na využití finančních prostředků 

určených na investiční akci TSK HMP č. 
42131 Praha bez bariér 
 
- předáno 16.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 

10. 20690 k vyloučení nabídky uchazečů TURČINA 
s.r.o. a EMV s.r.o. z řízení veřejné 
zakázky "Střední škola umělecká a 
řemeslná, P5 - rekonstrukce fasády a 
střechy objektu Miramare" 
 
- předáno 16.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Mgr.Němcová 

11. 20691 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "SŠ 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce 
fasády a střechy objektu Miramare" v 
objektu Střední školy umělecké a 
řemeslné,  Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, 
odloučeném pracovišti na adrese Praha 
10, Na Výsluní 6 
 
- předáno 16.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Mgr.Němcová 

12. 21147 k návrhu na přidělení grantů v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Mgr.Němcová 

13. 21287 k problematice participativního 
rozpočtování 
 
- předáno 17.3.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.05  

14. 20816 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Olivově dětské léčebně, o.p.s. z 
kap. 0544 v roce 2016 
 
- předáno 17.3.16 
 

radní Lacko 10.10 PhDr.Klinecký 

15. 20915 k návrhu na náhradu újmy způsobené hl. 
m. Prahou společnosti Pražské služby, a.s. 
v důsledku ovlivnění chování společnosti 
Pražské služby, a.s. hl. m. Prahou jako 
jejím majoritním akcionářem 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 20604 k návrhu na změnu technického řešení 

stavby č. 0057 Prodloužení stoky A2, 
etapa 0004 část 01 gravitační stoka z 
Cholupic do A2 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.20 Ing.Prajer 

17. 20994 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce 
"Úpravy limnigrafických stanic v rámci 
protipovodňových opatření" 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 

18. 21002 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území správních obvodů Praha 1, Praha 2 
a Praha 7 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.30 RNDr.Kyjovský 

19. 21008 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území správního obvodu Praha 3 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.35 RNDr.Kyjovský 

20. 21004 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území městské části Praha - Vinoř 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 RNDr.Kyjovský 

21. 20648 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území městské části Praha Satalice 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.45 RNDr.Kyjovský 

22. 20991 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území městských částí Praha - Ďáblice a 
Praha - Březiněves 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 21064 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 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 

24. 17579 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 - Libeňská spojka za 
účelem realizace stavebního záměru 
„Bytový dům Davídkova“, na pozemku č 
parc.. 1284, k.ú. Libeň, Praha 8, 
 
- předáno 17.3.16 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vacínová 

25. 19349 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 2407/1 a parc. č. 2416 k.ú. Zbraslav do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

26. 21082 k právní analýze k pořizování změn 
územního plánu Prahy z podnětu 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní 
Plamínková 

11.10  

27. 20744 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Muzeum hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.3.16 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea 
HMP 

28. 21036 k návrhu na přidělení jednoletých a 
víceletých grantů v oblasti podpory sportu 
a tělovýchovy na rok 2016 v programech 
II.A/1., II.A/2., II.B., II.C. a IV. 
 
 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Fáberová 

29. 20993 k návrhu na udělení partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akce Nejlepší 
handicapovaný sportovec ČR a Prahy 
roku 2015 
 
 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Fáberová 

30. 21042 k revokaci usnesení Rady HMP č. 294 ze 
dne 16. 02. 2016 k návrhu na uzavření 
smlouvy o dílo veřejné zakázky malého 
rozsahu "Rekonstrukce střechy Nové 
radnice“ 
 
- předáno 16.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.30 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 20856 k návrhu na bezúplatný převod majetku 

příspěvkovým organizacím hlavního 
města Prahy a převod do správy majetku 
městským částem hlavního města Prahy 
 
- předáno 16.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.35 Ing.Pekárková 

32. 21051 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na  "Dodávky 14 
"notebooků" 
 

ředitelka 
MHMP 

11.40 JUDr.Mařík 

33. 21151 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol 
v hlavním městě Praze za rok 2015 
 
- předáno 16.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.45 Ing.Ondráčková 

34. 21178 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
17.2.2016 do 23.2.2016 
 
- předáno 17.3.16 
 

Ing.Ondráčková 11.50  

35. 21057 k návrhu programu jednání 15. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 31.3.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.55  

36.  Podání  12.00  
37.  Operativní rozhodování Rady HMP    
38.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 20872 ke jmenování komise pro otevírání obálek 

v řízení veřejné zakázky "ZUŠ Klapkova 
156/25, Praha 8-půdní vestavba" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 20873 ke jmenování hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení 
veřejné zakázky "ZUŠ Klapkova 156/25, 
Praha 8-půdní vestavba" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21005 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21095 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora odborného vzdělávání v období 
1. - 7. měsíc roku 2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21096 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kap. 0416 odboru 
ROZ z roku 2015 do roku 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 21119 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21170 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 na rok 2016 u škol, 
jejichž zřizovatelem jsou městské části 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 21185 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 21011 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 21091 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v 
kapitole 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 20548 k návrhu na použití peněžních fondů 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v kap. 0546 a v kap. 
0504 v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 20730 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 1142/42 v k.ú. Krč do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
(pro výstavbu trasy metra I.D) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 20969 k požadavkům městských částí hl.m. 
Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků, které jim byly 
poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2015 (příp. v předchozích letech), k 
využití v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21063 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí v souvislosti s 
financováním projektu v rámci Programu 
švýcarsko-české spolupráce pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21211 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21128 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
poskytnutí dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 20881 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

18. 20866 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 2016 
 

radní Lacko   

19. 20571 k návrhu použití fondu investic 
příspěvkových organizací hl.m. Prahy v 
působnosti odboru ZSP MHMP a na 
navýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci hl.m. Prahy 
Městská poliklinika Praha v roce 2016 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 20145 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 6 (stavba kaple a pozemky v 
k.ú.Liboc) 
 

radní Hadrava   

21. 19925 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 8 (pozemky v k.ú.Libeň) 
 

radní Hadrava   

22. 20848 k návrhu na úplatné nabytí nově 
vybudovaného rozšíření chodníku při ulici 
Strašnická na pozemku par.č. 1762/1 v 
k.ú. Hostivař a pozemku par.č. 5765/2 v 
k.ú. Záběhlice  za smluvní cenu 1.000,- 
Kč, a bezúplatné nabytí rekonstrukce části 
vozovky ulice Strašnická a chodníku při 
ulici Strašnická na pozemku par. č. 
1762/1 v k.ú. Hostivař a pozemku par.č. 
5765/2 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví 
CENTRAL GROUP Švehlova s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy a přijetí 
finančního daru 
 

radní Hadrava   

23. 20754 k návrhu na úplatné nabytí pozemku p. č. 
527/2, k. ú. Chleby u Týnce nad Sázavou, 
obec Chleby, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Hadrava   

24. 19382 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  
parc.č. 560/70  ost. plocha,ost. 
komunikace o výměře    350 m2, parc.č. 
575/1  ost. plocha,zeleň o výměře   314 
m2  v k.ú. Střešovice z vlastnictví ČR -  
právo hospodaření s majetkem státu 
Československé automobilové opravny 
Praha , státní podnik v likvidaci, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

25. 19606 k návrhu na bezúplatné nabytí parkoviště 
a veřejného osvětlení v k.ú. Kamýk z 
vlastnictví HAMAM, s.r.o. do vlastnictví 
hl.m.Prahy 
 

radní Hadrava   

26. 20594 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 954/42, parc.č. 954/43 v k.ú. 
Hlubočepy, komunikace a kanalizační 
stoky pro veřejnou potřebu z vlastnictví 
Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o. v 
likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
27. 20732 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 601/79 v k.ú. Horní Měcholupy a 
komunikace na pozemku parc.č. 601/79 v 
k.ú. Horní Měcholupy z vlastnictví 
EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

28. 20221 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1700 v k. ú. Kamýk 
 

radní Hadrava   

29. 20418 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 26/1 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Hadrava   

30. 20878 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi hl. m. Prahou a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
jejímž předmětem je soubor budov školy 
v ulici Jahodová, čp. 2800, na pozemku 
parc.č. 2078/166 a pozemků parc.č. 
2078/199, 2078/167, 2078/168, 2078/198, 
2078/166, 2078/323, 2078/229 a 
2078/394 v k.ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

31. 20780 k návrhu na vrácení bezúročné účelové 
půjčky společnosti Transakta a.s. 
 

radní Hadrava   

32. 20751 k návrhu Smlouvy mezi Hlavním městem 
Prahou a Ministerstvem financí ČR - 
Generálním ředitelstvím cel o zániku 
věcného břemene č. 
DOH/66/03/001316/2016 
 

radní Hadrava   

33. 20865 k návrhu na poskytnutí účelové neinvest. 
dotace Záchranné brigádě kynologů Praha 
 

radní Hadrava   

34. 20935 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  za 
účelem prodloužení užívání stávající 
dočasné stavby - „Stavba pro reklamu na 
pozemku parc.č. 110/16 v k.ú. Krč, Praha 
4 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 20657 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v otevřeném 
zadávacím řízení veřejné zakázky 
"Zajištění komplexního systému 
nakládání s komunálním odpadem na 
území hl. m. Prahy v období 2016 - 2025" 
 

radní 
Plamínková 

  

36. 20543 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
pozemků s Povodí Vltavy, státní podnik 
 

radní 
Plamínková 

  

37. 20745 k návrhu na uzavření nájemních smluv na 
dobu určitou na části pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy 
OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 
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38. 20452 k návrhu na úplatný převod 

plynárenského zařízení z vlastnictví 
hlavního města Prahy do vlastnictví 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

39. 20338 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 355/1 v k. ú. Újezd u Průhonic do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

40. 20852 k návrhu na úpravu výdajů rozpočtu hl. 
m. Prahy v kap. 0254 - OCP MHMP v 
roce 2016 za účelem vrácení části 
finanční pomoci poskytnuté na realizaci 
projektů OPPK Revitalizace zahrady 
Kinských 
 

radní 
Plamínková 

  

41. 20895 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní 
Plamínková 

  

42. 19359 k návrhu na uzavření dodatku č.3 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/21/05/005608/2011, ve znění 
dodatku č.1 a č.2 
 

radní 
Plamínková 

  

43. 20869 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků v kapitole 04 - 
Školství, mládež a sport v rámci 
Celoměstských programů podpory sportu 
a tělovýchovy v hl. m. Praze z roku 2015 
do roku 2016 
 

radní Wolf   

44. 21221 k návrhu Dohody o ukončení smlouvy o 
poskytování právních služeb č. 
POS/18/04/000010/2012 
 

ředitelka 
MHMP 

  

45. 21044 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci 
městským částem hlavního města Prahy - 
na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 
 

ředitelka 
MHMP 

  

46. 21152 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
3.2.2016 do 9.2.2016 
 

Ing.Ondráčková   
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