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 P R O G R A M  
 44. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 12. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 43. jednání Rady HMP ze dne 8. 12. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19930 k pojmenování a přejmenování veřejných 

prostranství na území hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 9.12.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 19433 k návrhu obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na 
území hl.m. Prahy pro rok 2016 
 
- předáno 9.12.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Svoboda 

4. 19740 k pověření vést jednání za hlavní město 
Prahu se společnostmi PUDIS a.s., 
Metroprojekt a.s., INSET, spol. s r.o. a 
Mott MacDonald CZ spol. s r.o. ve věci 
smírčích jednání s těmito společnostmi 
 
- předáno 9.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Prajer 

5. 19985 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce pro 
stavbu č. 42481 - Propojovací 
komunikace Lochkov-Slivenec, 
odstranění protihlukových stěn 
 
- předáno 9.12.15 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Ing.Prajer 

6. 20088 k návrhu na zajištění financování projektu 
OP Doprava „Modernizace a dodávky 
systému řízení dopravy v hl. m. Praze“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

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

7. 20081 k návrhu na zřízení Komise Rady HMP 
pro vodní dopravu 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
 

8. 20150 k zapojení hl.m. Prahy do Výzvy č. 
02_15_002 v Operačním programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci 
individuálního projektu - Krajský akční 
plán rozvoje vzdělávání 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 20279 

 
   

k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Mgr.Němcová 

10. 20139 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Mgr.Němcová 

11. 20158 ke schválení projektu Technická pomoc 
OP PPR 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 PhDr.Hauser 

12. 20208 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 PhDr.Hauser 

13. 20291 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 
2015 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 PhDr.Hauser 

14. 20066 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na území hlavního 
města Prahy na období 2016 - 2018 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.10 PhDr.Klinecký 
 

15. 20174 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP 
MHMP - Zdravotnická záchranná služba 
hl. m. Prahy na rok 2015 
 
- předáno 10.12.15 
 

radní Lacko 10.15 PhDr.Klinecký 
 

16. 20127 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 
smlouvě o spolupráci při poskytování 
zdravotnické záchranné služby 
 
- předáno 10.12.15 
 

radní Lacko 10.20 PhDr.Klinecký 
 

17. 20153 
 
  VH 

k Strategickému rámci společnosti 
Operátor OPENCARD, a.s. a ke změně 
stanov společnosti Operátor 
OPENCARD, a.s. 
 
- předáno 10.12.15 
 

radní Lacko 10.25 M.Vaic, předs.  
DR Operátor 
OPENCARD,a.s. 
zástupce AK 
ROWAN LEGAL 
s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 20251 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 

nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"Správa, provoz a údržba veřejného 
osvětlení na území hlavního města Prahy 
od 1. 1. 2016" 
 
 
 

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

19. 14070 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 
839/6, parc.č. 841/42, parc.č. 854/57 a 
parc.č. 855, vše v k.ú. Karlín  z vlastnictví 
hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
Rustonka Development s.r.o., IČO 275 
91 026 
 
- předáno 9.12.15 
 

radní Hadrava 10.40 Ing.Svoboda 

20. 19363 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
2578/1 v k.ú. Braník v podílovém 
spoluvlastnictví fyzických osob za 
pozemek parc.č. 2578/3 a části pozemku 
parc.č. 2578/2 a 2612/156 vk.ú. Braník ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 10.12.15 
 

radní Hadrava 10.45 Ing.Svoboda 

21. 20193 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Správa 
služeb hlavního města Prahy na rok 2016 
 
 
 

radní Hadrava 10.50 Ing.Svoboda 
Mgr.Frajt, ředitel 
Správy služeb 
HMP 
 

22. 20282 k návrhu na úpravu limitu odpisového 
plánu, úpravu limitu prostředků na platy a 
použití finančních prostředků z fondu 
odměn příspěvkové organizace Správa 
služeb hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Hadrava 10.55 Ing.Svoboda 
Mgr.Frajt, ředitel 
Správy služeb 
HMP 
 

23. 19640 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, odejmutí správy 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Satalice 
(pozemek v k.ú. Satalice) 
 
 
 

radní Hadrava 11.00 Ing.Svoboda 

24. 18819 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem objektu č.p. 384, Ma můstku 3, 
Praha 1 umístěného na pozemku parc. č. 
498 a pozemku parc. č. 498 vše k.ú. Staré 
Město 
 
 
 

radní Hadrava 11.05 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 20173 k návrhu na volbu členů dozorčí rady 

NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 
 
- předáno 9.12.15 
 

radní Hadrava 11.10 Mgr.Barták 

26. 20123 k návrhu na prodloužení doby zveřejnění 
návrhu Územního plánu hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) 
 
- předáno 9.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Mgr.Skalický 

27. 19435 k vyloučení v řízení veřejné zakázky 
"stavba č. TV Hloubětín, etapa 0002 
Rekonstrukce komunikací II." 
 
- předáno 9.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.20 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

28. 16340 k revokaci usnesení Rady HMP č.124 ze 
dne 28.1.2014 k záměru odboru 
městského investora MHMP na realizaci 
veřejné zakázky na stavební práce pro 
stavbu č.0113 "TV Lipence, etapa 0015 K 
Průhonu" 
 
- předáno 25.11.15 
- neschváleno 1.12.15 
- neschváleno 8.12.15 
 

radní 
Plamínková 

11.25 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

29. 19994 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a 
přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
Českému atletickému svazu, IČO: 
00539244 na odstranění havarijního stavu 
přetlakové atletické haly 
 
 
 

radní Wolf 11.30 Mgr.Fáberová 

30. 08462 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
přidělení veřejné zakázky v užším řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
na služby s názvem "Rekonstrukce a 
přístavba objektu Maroldova panoramatu 
- Výstaviště, Praha 7", zahájeném 
30.3.2012 odesláním oznámení užšího 
řízení v ISVZ US pod číslem 
7202011013748 a 7202011013793 
 
- předáno 10.12.15 
 

radní Wolf 11.35 Ing.Svoboda 
zástupce  
Advokátní 
kancelář 
Mgr.Michal  
David 
 

31. 20017 k uzavření smlouvy o dodávce a distribuci 
denního tisku a odborných časopisů v 
roce 2016 veřejné zakázky malého 
rozsahu "Dodávka a distribuce denního 
tisku a odborných časopisů v roce 2016" 
 
- předáno 9.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.40 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 19730 k návrhu na výběr nejvhodnějších nabídek 

a uzavření smluv o dílo s vybranými 
uchazeči na veřejnou zakázku "Dodávka 
výtahů do budov MHMP" 
 
- předáno 9.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.45 Ing.Pekárková 

33. 20206 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu "Dodávka multifunkčních 
zařízení" 
 
- předáno 9.12.15 
 

ředitelka 
MHMP 

11.50 Ing.Pekárková 

34. 20321 k návrhu na ocenění fyzických osob za 
jejich přínos k rozvoji hl. m. Prahy v roce 
2015 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.55  

35. 20292 k revokaci usnesení Rady HMP č.3023 ze 
dne 8.12.2015 k návrhu programu jednání 
12. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 17.12.2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.00  

36.  Podání  12.05  
37.  Operativní rozhodování Rady HMP    
38.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19636 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 19847 k návrhu na převod finančních prostředků 
z OSI MHMP na TSK HMP pro zajištění 
zimní údržby na komunikacích, které 
nejsou v její správě 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 20037 ke schválení Memoranda o spolupráci při 
přípravě a budoucí realizaci operačních 
programů mezi hl. m. Prahou a 
Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy a mezi hl. m. Prahou a 
Ministerstvem životního prostředí 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 20178 k návrhu na čerpání fondu investic 

příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Domov pro seniory Kobylisy v roce 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 20044 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Evangelická akademie - Vyšší odborná 
škola sociální práce a střední odborná 
škola, se sídlem Hrusická 2537/7, Praha 
4, v rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19965 k návrhu na stanovení výše platu řediteli a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v 
působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 19423 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 20113 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 20119 k výstupům Deklarace konference Stáří 
spojuje 2015 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 19931 k návrhu odpovědi slečně Martině 
Havlíčkové na stížnost na Karlínskou 
obchodní akademii a vyšší odbornou 
školu ekonomickou, Praha 8, Kollárova 5 
a k návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 20212 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Správa 
pražských hřbitovů 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 20253 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
11 k žádosti o dotace z Ministerstva 
školství, mládeže  a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 20209 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu rozvoje venkova ČR ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 a poskytnutí účelových 
investičních dotací MČ Praha - Nebušice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 20210 k návrhu na přijetí investičních transferů 

ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu rozvoje venkova ČR ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu 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 

  

15. 20082 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 - Slivenec 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 20111 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na projekt 
financovaný v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 20112 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 20163 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 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 20172 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektu z 
Programu rozvoje venkova ČR ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 20138 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
určené pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 a k návrhu na jeho poskytnutí 
MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 20234 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 - Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 20242 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 21 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 20248 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 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

24. 20264 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 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 20265 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 - Satalice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 20267 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 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

27. 20198 
 
   

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

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

28. 20203 
 
   

k návrhu na přijetí účelového 
neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva zemědělství na 
úhradu zvýšených nákladů podle § 24 
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon) a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

29. 20202 
 
   

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na 
činnost odborného lesního hospodáře a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

30. 20214 
 
   

k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

31. 20289 
 
   

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 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

   

32. 20275 
 
   

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o neinvestiční transfer určený 
městské části Praha 9 z Evropského 
regionálního rozvojového fondu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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33. 20281 

 
   

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2015 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a k 
vratkám finančních prostředků 
Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

34. 20283 
 
   

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 2015 a k 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

35. 20276 
 
  

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 - Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

36. 20238 
 
   

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 - Libuš 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

37. 20244 
 
     

k návrhu na přijetí investičního transferu 
ze státního rozpočtu poskytnutého 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 účelové investiční 
dotace MČ Praha 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

38. 19338 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 - Běchovice (nemovitosti v 
k.ú. Běchovice) 
 

radní Hadrava   
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39. 20162 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti umístění  světelného 
signalizačního zařízení se společností 
DOCK V1, s.r.o. 
 

radní Hadrava   

40. 19207 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti s Česká republika - 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
 

radní Hadrava   

41. 20118 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Hadrava   

42. 20135 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti (věcného břemene) 
 

radní Hadrava   

43. 20134 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Záběhlice 
 

radní Hadrava   

44. 19946 ke způsobu pronájmu malometrážních 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

45. 19999 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

46. 19682 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

47. 20048 k návrhu na zařazení azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle 
varianty č. II A usnesení vlády České 
republiky č. 543 ze dne 14.5.2008, o 
zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 
2008 a v letech následujících, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Lacko   

48. 20095 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 

radní Lacko   

49. 19530 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 239/2 k.ú. Sobín do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 19896 k návrhu na uzavření dodatků ke 
smlouvám o poskytnutí účelové dotace - 
grantu, uzavřeným v rámci grantového 
řízení na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro 
rok 2014 
 

radní 
Plamínková 
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51. 18527 k návrhu na úpravu celkových 

investičních nákladů stavby č. 8548 
Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic 
 

radní 
Plamínková 

  

52. 19558 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
02 
 

radní 
Plamínková 

  

53. 20038 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP na rok 2015 v 
kapitolách 01, 02 a 04 
 

radní 
Plamínková 

  

54. 20045 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1146 ze 
dne 19. 5. 2015 k návrhu na udělení 
grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2015 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 
 

radní Wolf   

55. 20076 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP v roce 2015 
 

radní Wolf   

56. 20236 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě č. INO/16/06/000302/2015 ze 
dne 29.6.2015 
 

ředitelka 
MHMP 

  

57. 20231 k vyloučení uchazeče z účasti v 
zadávacím řízení k veřejné zakázce 
„Poskytování právních služeb pro potřeby 
hlavního města Prahy“ 
 

ředitelka 
MHMP 

  

58. 20116 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
25.11.2015 do 1.12.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 

Informace : 
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20225 Informace o analýze bytového fondu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko 
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