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 P R O G R A M  
 37. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 11. 2016 

 
od 8.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 1. 11. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 23844 k návrhu na předběžné vyúčtování 

investiční dotace poskytnuté Dopravnímu 
podniku hl. m. Prahy, a. s. z rozpočtu 
hlavního města Prahy v minulých letech 
na akci 4534 - Trasa metra A (Dejvická - 
Motol) - záloha na finanční vypořádání 
 
- předáno 3.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.40  

3. 22046 k návrhu dílčí redukce závazkového 
portfolia  vlastního HMP - snížení 
celkové výše zadlužení 
 
- předáno 31.8.16 
- přerušeno 6.9.16 
- výměna USN – 2.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

8.45  

4. 22687 k návrhu na zapracování nového úkolu do 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hodek 8.50 PhDr.Klinecký 
 

5. 23823 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2017, finančních vztahů hl. m. 
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 
rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon 
státní správy ze státního rozpočtu na rok 
2017 městským částem hl. m. Prahy a 
rozpočtového výhledu vlastního hl. m. 
Prahy do roku 2022 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

8.55  

6. 23484 k předložení návrhu již nevyžadovat 
vrácení čipových karet OPENCARD 
 
- předáno 2.11.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.00 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 23071 k návrhu na souhlas s realizací projektu 
Preferenčních os veřejné hromadné 
dopravy na území hl.m. Prahy, včetně 
předložení příslušné žádosti o podporu v 
rámci OP PPR organizací ROPID 
 
- předáno 2.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.05 Ing.Kaas 
Ing. et Ing. Tomčík 
ředitel ROPID 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 23272 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 15 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- staženo 25.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Wenzl, starosta 
MČ Praha 15 
Tošil, starosta MČ 
Praha-Dubeč 
Ševít, starosta MČ 
Praha-Štěrboholy 
 

9. 23275 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
- staženo 25.10.16 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Mgr.Kabický,  
starosta MČ  
Praha 18 
Ing.Lochman,Ph.D 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
 

10. 23095 k rozhodnutí o vyloučení uchazeče z 
účasti v zadávacím řízení a k následnému 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem "Rámcová smlouva na 
zhotovitele projektové dokumentace pro 
modernizaci a obnovu veřejného osvětlení 
na území hl.m. Prahy" 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.20 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský&Partneři 
 

11. 23079 k návrhu na schválení soudního smíru - 
pozemky v k.ú.Řeporyje 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.25 Ing.Svoboda 
 

12. 23027 k návrhu na uzavření soudního smíru - 
pozemek parc.č. 404/15 k.ú. Vinoř 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.30 Ing.Svoboda 
 

13. 23178 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnická zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za I. a II. 
čtvrtletí 2016 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Lacko 9.35 PhDr.Klinecký 
 

14. 23525 "Pracovnělékařské služby pro 
zaměstnance hl. m. Prahy zařazených do 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hadrava 9.40 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 23516 "Servis a údržba vozidel Městské policie 

hl.m.Prahy", část C 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

16. 23469 "Dodávky prostředků individuální 
ochrany, bezpečnostních pomůcek a 
motivačních předmětů pro podporu a 
realizaci preventivních projektů a aktivit 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

17. 23076 k návrhu na změnu charakteru části 
účelové neinvestiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 
- Lipence  na základě usnesení 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/55 ze 
dne 26. 5. 2016 na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hadrava 9.55 Mgr.Barták 

18. 23383 k žádosti o svolání valné hromady 
společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00  

19. 23090 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce Dodatečné stavební práce na 
stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-
Červený mlýn a  uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo dle § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č 137/2006  Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
k provedení stavby č.0133 TV Ďáblice, 
etapa 0007-Červený mlýn č. 
DIL/20/04/000151/16 uzavřené mezi hl. 
m. Prahou  a společností CETUS PLUS 
a.s. 
+ CD 
 
- předáno 1.11.16 
- přerušeno 1.11.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 

20. 23371 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného 
dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území 
městské části Praha 4 
 
- předáno 2.11.16 
- dodatek – 2.11.2016 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 23538 k návrhu na vyhlášení grantového 

programu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro 
rok 2017 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.15 RNDr.Kyjovský 

22. 23763 k rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
dotačního programu "Zlepšování kvality 
ovzduší v hl. m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech"  
a uzavření smluv s žadateli jako příjemci 
dotace - III. 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 

23. 23492 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 
příspěvkové organizace divadlo Minor v 
roce 2016 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Wolf 10.25 Mgr.Cipro 

24. 23528 k návrhu na použití finančních prostředků 
příspěvkových organizací v působnosti 
OZV MHMP, na úpravu rozpočtu kap. 
0662 - OZV MHMP a na úpravu limitů 
odpisových plánů 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Wolf 10.30 Mgr.Cipro 

25. 23608 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP a použití inv. prostředků z 
fondu investic příspěvkové organizace 
Galerie hlavního města Prahy včetně 
zvýšení celkových nákladů inv. akce v 
roce 2016 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Cipro 

26. 23460 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 
limitů počtu zaměstnanců a prostředků na 
platy a použití peněžních fondů 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP a úpravu rozpočtu v kap. 05 v 
roce 2016 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hodek 10.40 PhDr.Klinecký 
 

27. 22776 k návrhu na přiznání odměny za I. pololetí 
roku 2016 řediteli příspěvkové organizace 
Pohřební ústav hl. m. Prahy 
 
- předáno 2.11.16 
 

radní Hodek 10.45 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 23809 ke schválení Krajského akčního plánu 

vzdělávání v hlavním městě Praze 
 (KAP 1) 
 
- předáno 3.11.16 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.50 Mgr.Němcová 

29. 23544 k záměru odboru FON MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Publicita 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR" 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.55 PhDr.Hauser 
 
 

30. 23586 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 
řízení veřejné zakázky "Forenzní audit 
projektu "Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV na Císařském ostrově" 
 
- předáno 2.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00  

31. 23251 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 
řízení veřejné zakázky "Dodávka 
kancelářských potřeb pro MHMP a 
MPHMP" 
+ CD 
 
- předáno 2.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.05 Ing.Pekárková 

32. 23772 k realizaci projektů "Rozvoj nástrojů 
strategického řízení hl. m. Prahy" a 
"Implementace modelu CAF a 
podpůrných aktivit pro moderní a 
efektivní řízení Magistrátu hl. m. Prahy" 
 
- předáno 3.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.10 Mgr.Tomanová 

33.  Podání  11.15  
34.  Operativní rozhodování Rady HMP    
35.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23617 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů na r. 2016 v kap. 03 - doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23418 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 
zajišťovanou autobusovou dopravou PID 
v období 3. čtvrtletí 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21940 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům 
dětí a mládeže hlavního města Prahy v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23680 k účasti Hlavního města Prahy v soutěži 
Parkoviště roku 2016/2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  
 

5. 23350 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti 
hlavního města Prahy na rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 23751 k návrhu na změnu charakteru části 
dotace poskytnuté MČ Praha 13 v roce 
2015 a ponechané k využití na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 22698 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v souvislosti s přijetím finančních 
prostředků od MČ Praha 5 na vypořádání 
spoluvlastnických podílů na pozemcích v 
rámci soudního smíru 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 23731 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 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 23775 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem Praha 12, Praha 
19 a Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
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10. 23320 k návrhu na přerozdělení výdajů rozpočtu 
hl. m. Prahy schválených odboru SVM 
MHMP pro rok 2016 v kapitole 08 za 
účelem zajištění potřebných prostředků 
pro výkupy nemovitého a movitého 
majetku 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

11. 22741 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 22414 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
6 (pozemky v k.ú. Břevnov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 23296 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikací vč. jejich součástí a 
příslušenství a pozemků v k.ú. Vokovice z 
vlastnictví Skanska Reality a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 23412 k návrhu na bezúplatné nabytí kanalizace 
vč. šachet v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 23413 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl 
v k.ú. Řeporyje z vlastnictví právnických 
osob do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23425 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu DN 150 v k.ú. Čimice 
z vlastnictví EXPO-HIGHTS, s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 23470 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu DN 110 v k.ú. Dejvice 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 23582 k návrhu na úpravu rozpočtu  Městské 
policie hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

19. 23283 k návrhu na prominutí části poplatků z 
prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 
"Pravidel pro posuzování žádostí o 
prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 
1797 ze dne 30.10.2001 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 22206 k revokaci usnesení Rady HMP č.199 ze 

dne 2.2.2016 k návrhu na úplatný převod 
podílu id. 2/7 pozemku parc. č. 2316/4, 
podílu id. 2/7 pozemku parc. č. 2316/9, 
pozemku parc. č. 2309/1, pozemku parc. 
č. 2309/2 a podílu id. 2/7 pozemku parc. 
č. 2316/1, vše v k.ú. Vršovice 
 

radní Lacko   

21. 23457 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Chodov 
 

radní Hodek   

22. 23458 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0504 v roce 2016 
 

radní Hodek   

23. 23561 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola speciální 
Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

24. 23677 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SML MHMP 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

25. 21278 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětský domov a 
Školní jídelna, Praha 9 - Dolní Počernice, 
Narodních hrdinů 1 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

26. 23341 k návrhu odpovědi paní Martině 
Pospíšilové (kontaktní osoba) na část 
stížnosti na postup ředitele Gymnázia 
Karla Sladkovského, Praha 3, 
Sladkovského náměstí 8 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

27. 23714 k návrhu odpovědi paní Mgr. Květě 
Havelkové na stížnost na Gymnázium, 
Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 a k 
návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
28. 23621 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola 
pedagogická a sociální, Střední odborná 
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 
6, Evropská 33, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

29. 23540 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby TRIVIS - 
Střední škola veřejnoprávní a Vyšší 
odborná škola prevence kriminality a 
krizového řízení Praha, s.r.o. se sídlem 
Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

30. 23711 
 
  

k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Křesťanská základní škola a mateřská 
škola Elijáš, se sídlem Baarova 360, 140 
00 Praha 4 - Michle, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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