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 P R O G R A M  
 17. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 4. 2014 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 22. 4. 2014  
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  12.00 – 12.10  
2. 13252 k návrhu na použití finančních prostředků 

fondu odměn příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 
-  předáno 23.4.14 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.10 Mgr.Frajt, ředitel 
Správy služeb  
HMP 

3. 13336 k přípravě vydání územních opatření o 
stavebních uzávěrách pro vybrané 
komunikační stavby 
 
-  předáno 23.4.14 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.15 Ing.Cvetlerová 
 

4. 12942
A 

k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy 
 
 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.20 Ing.Cvetlerová 
Ing.arch.Kubiš 
 
 

5. 12962 k návrhu na pořízení celoměstsky 
významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy 
+ CD 
 
-  předáno 16.4.14 
-  staženo 22.4.14 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.25 Ing.Cvetlerová 
Ing.arch.Kubiš 
 
 

6. 13197 k agendě Smart Cities a ke strategickému 
dokumentu Smart Prague 
 
 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.30 T.Ctibor, pov. říz.
IPR HMP 
 

7. 13345 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. 
konané dne 30. 4. 2014 
 
 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

12.35 Ing.Geuss,Ph.D. 
 

8. 13296 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 5. 5. 2014 
 
 
 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
 

12.40 Ing.Geuss,Ph.D. 
JUDr.Kleslová, 
předs. předst. 
PT Holding, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 13216 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 30. 4. 2014 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Novotný 

12.45 Ing.Geuss,Ph.D. 
 

10. 12633 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá 
energie Praha 2014 
 
-  předáno 23.4.14 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

12.50 Ing.Jirásková 

11. 12820 ke schválení znění zadávací dokumentace 
k nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění 
systému nakládání se směsným a 
tříděným komunálním odpadem na území 
hl. m. Prahy" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

12.55 Ing.Jirásková 

12. 10005 k návrhu na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů TSK HMP v kapitole 
03 - Doprava na financování akce 
Svatovítská - hluk 
 
-  předáno 23.4.14 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 

13.00 Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 

13. 13353 k průběhu jednání o možnosti zavedení 
nízkoemisních zón na území hlavního 
města Prahy 
 
-  předáno 23.4.14 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 

13.05 Ing.Miláčková 
 

14. 13139 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 
zhotovitele na "Dodatečné stavební práce 
při realizaci staveb č. 9515 Myslbekova - 
Špejchar, č. 0080 Prašný most - Špejchar 
a č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, týkající 
se 19 provozních souborů" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

13.10 Ing.Beránek 

15. 13276 k rozhodnutí o uzavření rozhodčí smlouvy 
se společností Inženýring dopravních 
staveb, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

13.15 Ing.Beránek 
zástupce AK 
Harmann, Jelínek,
Fráňa a partneři 

16. 12296 k návrhu na výmaz Pražské restaurace, 
státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 
2, Náplavní 6, IČO:000 63 258 z 
obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Vorlíčková 

13.20 Ing.Geuss,Ph.D. 
Ing.Zelinka, 
likvidátor 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17. 12874 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1002 v k.ú. Michle z podílového 
spoluvlastnictví PhDr. Věry Míškové - id. 
1/2 a Miroslava Košlera - id. 1/2 do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Vorlíčková 

13.25 Ing.Svoboda 

18. 12336 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 14/4, k.ú.Bohnice, ze spoluvlastnictví 
Ing. Tomáše Triebenekla - id. 1/2 a 
RNDr. Pavly Triebeneklové - id. 1/2  do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Vorlíčková 

13.30 Ing.Svoboda 

19. 13436 k návrhu na postup hl.m. Prahy v 
souvislosti s rozsudkem Městského soudu 
v Praze č.j. 15 Co 456/2013-365 
 
 
 

radní 
Vorlíčková 

13.35 Ing.Svoboda 

20. 13156 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Štvánová 

13.40 JUDr.Dolejšová 

21. 11003
A 

k návrhu schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl. m. Prahy 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Štvánová 

13.45 JUDr.Dolejšová 

22. 12237 k záměru odboru SMS MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Akademické 
gymnázium, P1 - rekonstrukce 
elektroinstalace a osvětlení", Štěpánská 
22, Praha 1 
 
-  předáno 23.4.14 
 

radní 
Štvánová 

13.50 JUDr.Dolejšová 

23. 13328 
 
  VH 

k valné hromadě společnosti Operátor 
OPENCARD, a.s. 
 
 
-  předáno 25.4.14 
 

radní Pařízek 13.55 Ing.Geuss,Ph.D. 
Ing.Vychodil 
předs. předst. 
Operátor  
OPENCARD,a.s. 
 

24. 13526 
 
VH 

k volbě člena dorozčí rady Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
 
-  předáno 25.4.14 
 

radní Pařízek 14.00  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

25. 12948 ke zrušení veřejné zakázky s názvem 
„Služba provedení zadávacího řízení - 
soutěžního dialogu k veřejné zakázce na 
řešení elektronické 
jízdenky/elektronického kuponu PID a 
elektronického prostředku pro placení 
dalších veřejných služeb v hl. m. Praze a 
poskytování souvisejících služeb“ 
 

-  předáno 26.3.14 
-  staženo 1.4.14 
 

radní Vašíček 14.05 Ing.Vorlíček 
zástupce AK 
Řanda Havel 
Legal s.r.o. 
 

26. 13485 k uzavření smlouvy mezi HMP a 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. 
 
 
 

radní Vašíček 14.10 Ing.Vorlíček 
Mgr.Machovský, 
gen. ředitel TCP 
Praha, a.s. 
 

27. 12480 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Implementace 
prohlížečky základních registrů na 
vybrané MČ Hlavního města Prahy“ 
 
 
 

radní Vašíček 14.15 Ing.Vorlíček 
 

28. 13046 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu „Maintenance storage 
HDS 9990V na 12 měsíců“ 
 
 
 

radní Vašíček 14.20 Ing.Vorlíček 
 

29. 12966 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky  Technická podpora 
produktů Oracle 
 
 
 

radní Vašíček 14.25 Ing.Vorlíček 
 

30. 13428 k uzavření objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu „Poskytování 
poradenských služeb a příprava podkladů 
pro nákup elektřiny a zemního plynu na 
Českomoravské komoditní burze Kladno 
pro organizace a orgány HMP" 
 
 
 

JUDr.Mařík 14.30  

31.  Podání  14.35  
32.  Operativní rozhodování Rady HMP    
33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 13289 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro velké rozvojové území (VRÚ) pro 
stavební záměr „Komplexní telematický 
dohledový systém (KTDS) na ulici 
Strakonická, na pozemcích parc.č. 4988, 
5043/8 k.ú. Smíchov a parc.č.1753/3 k.ú. 
Hlubočepy“. 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

  

2. 13280 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavebního záměru 
„Stavba (montáž) plechového komínu pro 
krbová kamna na RD“, v ul. Nad 
Elektrárnou 1748/35, na  pozemku parc.č. 
2605 v k.ú. Záběhlice, Praha 10 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

  

3. 13471 k revokaci usnesení Rady HMP č.654 ze 
dne 15.5.2012 k povolení výjimky ze 
stavební uzávěry pro nadřazenou 
komunikační síť hl.m. Prahy pro 
,,Novostavbu souboru bytových domů“ 
mezi ul. U Invalidovny a U Sluncové, na 
pozemcích parc. č. 719/2-8, 693/123, 
639/124, 639/152, 693/244 a 708 k.ú. 
Karlín, Praha 8 
 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

  

4. 12926 
 

   

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí, 
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality 
ovzduší a omezování emisí, oblast 
podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší ze 
Státního fondu životního prostředí pro 
MČ Praha - Slivenec 
 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
 

  

5. 13022 
 
   

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra určený na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
 

  

6. 13108 
 
   

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2014 o neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 
určený na zajištění bydlení dle § 69 
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů, pro MČ Praha 8 
 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

7. 13148 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky určené pro MČ 
Praha 19, MČ Praha 20, MČ Praha 21, 
MČ Praha - Libuš, MČ Praha - Satalice,  
MČ Praha - Slivenec a MČ Praha - Troja 
na aktivní politiku zaměstnanosti 
 

I.náměstek 
primátora 
Vávra 
 

  

8. 13031 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

  

9. 12869 k návrhu na schválení uzavření nájemní 
smlouvy 
 
 

náměstek 
primátora 
Nouza 
 

  

10. 13177 k revokaci usnesení Rady HMP č. 51 ze 
dne 14. 1. 2014 ke schválení projektů v 
rámci 12. výzvy Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost, oblast 
podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 
podniků 
 

radní 
Vorlíčková 

  

11. 12827 k návrhu směny dvou částí pozemku 
parc.č. 2608/1 v k. ú. Záběhlice ve 
vlastnictví Romana Brabce za část 
pozemku parc.č. 2599/5 v k. ú. Záběhlice 
ve vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Vorlíčková 

  

12. 12992 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke garáži na pozemku ve vlastnictví 
hlavního města Prahy  v k. ú. Krč 
 

radní 
Vorlíčková 

  

13. 13294 
 
   

ke schválení ukončení smlouvy s 
vybranými zhotoviteli na Externí služby v 
oblasti zpracování odborných expertních 
posudků pro posouzení ekonomické 
výhodnosti, efektivity a realizovatelnosti 
projektů pro potřeby 12. výzvy OPPK a 
dalších vyhlášených výzev do konce 
současného programového období,  
DIL/02/01/002102/2013. 
 

radní 
Vorlíčková 

  

14. 13286 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště, Praha 
4, Ohradní 57, v rejstříku škol a školských 
zařízení - navýšení oborové kapacity 
 

radní 
Štvánová 

  

15. 13209 k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího průměrného počtu žáků ve 
třídě střední školy příspěvkové organizace 
Střední škola dostihového sportu a 
jezdectví, se sídlem 159 00 Praha 5 - 
Velká Chuchle, U Závodiště 325/1 
 

radní 
Štvánová 

  

 



 7

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16. 13172 k návrhu na přidělení finančních 
prostředků spolku Český paralympijský 
výbor na vyhlášení nejlepšího 
handicapovaného sportovce Prahy a 
České republiky za rok 2013 
 

radní 
Manhart 

  

17. 13260 k výběru správců stanovišť taxislužby 
 

radní Manhart   

18. 12872 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2780/29, parc.č. 2780/30 a parc.č. 
2780/31, z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků 
domů č.p. 2463-2465, vše v kat. území 
Stodůlky 
 

radní Dlouhý   

19. 13052 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 
 

radní Dlouhý   

20. 13146 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 
 

radní Dlouhý   

21. 13483 k návrhu na rozpracování usnesení 38. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze 
dne 24. 4. 2014 
 

ředitel MHMP   

22. 13196 k návrhu na 4. úpravu rozpočtu kap. 09 
vnitřní správa v roce 2014 
 

ředitel MHMP   

23. 13053 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
12.3.2014 do 18.3.2014 
 

Ing.Ondráčková   

24. 13254 Návrh na úpravu rozpočtu v rámci 
běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 
 

Ing.Vorlíček   

 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

13494 Zpráva ze služební cesty z New Yorku, USA, ve dnech 12. 4. - 16. 4. 2014 
 

primátor 
hl.m. Prahy 

 


