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Zápis 
 

ze 33. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 3. října 2017 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová 
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   náměstkyně primátorky Kislingerová –  
   omluvena na část jednání Rady HMP 
Ověřovatelé:  radní Lacko 
   radní Grabein Procházka 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 33. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.18 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.19 – 9.20) 
 
Schválení zápisu ze 32. jednání Rady HMP ze dne 26. 9. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byla nepřítomna -  náměstkyně primátorky 
 Kislingerová) 
  
 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na zrušení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Pražská informační služba 

 radní Wolf 
 TISK č. 27029 – zařazeno jako bod č. 9 

(pro zařazení TISKU č. 27029 do dnešního jednání Rady HMP hlasovalo 10 radních,  
1 byla nepřítomna - náměstkyně primátorky Kislingerová) 

 
 
k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání                        
v objektu č.p. 404, ul. Rytířská 12, Praha 1, k.ú. Staré Město 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26980 – zařazeno jako bod č. 10 

(pro zařazení TISKU č. 26980 do dnešního jednání Rady HMP hlasovalo 10 radních,              
1 byla nepřítomna -  náměstkyně primátorky Kislingerová) 
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Materiály stažené z jednání Rady HMP 
 
k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle příkazní 
smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities - 
projekt „Energetické úspory s využitím EPC“ 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 26960 

 
Mapa infastrukturních deficitů hl. m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kolínská  
 TISK č. 26457 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Zahradní Město v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 27115 

 

 
 
Schválení programu 33. jednání Rady HMP  
 Program 33. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky 
 Kislingerová) 
 
 
 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Vybudování nové návštěvnické WiFi v lokalitě Lanová dráha Petřín" 
 
TISK č. 26969 Doba projednávání:  9.21 – 9.25 

PŘIZVANÍ: Ing. Fialka, MBA – ředitel INF MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2379 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka - primátorka hl. m. Prahy. Dotazy 
náměstkyně primátorky Kolínské zodpověděl ředitel odboru INF Ing. Fialka. MBA. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k předložení objednávky a smlouvy o poskytování služeb systému Virtualizace Prahy dle 
příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart 
Cities - projekt "Virtualizace Prahy“ 
 

TISK č. 27067 Doba projednávání:  9.26 – 9.27 
PŘIZVANÍ: Ing. Fialka, MBA – ředitel INF MHMP 
                                           Ing. Zadina – člen představenstva Operátor ICT, a.s. 
  Ing. Kraus – Operátor ICT, a.s. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2380 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka - primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

4.  radní Hadrava 
 
k návrhu záměru navýšení stávající koruny protipovodňové stěny a mobilního hrazení                 
až o 0,7 metru v úseku protipovodňových opatření na ochranu hl.m. Prahy na pravém 
břehu slepého ramene Berounky mezi ulicí K přehradám a ulicí U Národní galerie                          
a záměru na rozšíření protipovodňových opatření podél slepého ramena Berounky pod 
Zbraslavským zámkem 
 
TISK č. 26814 Doba projednávání:  9.28 – 9.29 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2381 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  radní Plamínková 
 
k návrhu Memoranda ve věci spolupráce při zásobování Pražské metropolitní oblasti 
vodou a zlepšování kvality povrchových vod 
 

TISK č. 27123 Doba projednávání:  9.30 – 9.32 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 

PŘERUŠENO 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková. 
 Projednávání materiálu bylo přerušeno na základě návrhu primátorky hl. m. 
Prahy, se kterým se ztotožnila i předkladatelka, a to do vyjasnění některých 
organizačních a především ekonomických aspektů řešení záležitostí, které jsou 
předmětem Memoranda.  
 Přerušeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  radní Ropková 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku stavby                   
č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov, Etapa 0006 rekonstrukce 
tělocvičen a sportovního zázemí, 1. část - velká a malá tělocvična v budově E 
 

TISK č. 26913 Doba projednávání:  9.33 – 9.34 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2382 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  radní Ropková 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "SOU 
Ohradní, P 4 - nástavba na objekt dílen" v objektu SOU, Praha 4, Ohradní 1443/24b  
 

TISK č. 26809 Doba projednávání:  9.35 – 9.37 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2383 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  radní Hodek 

 
k návrhu na zrušení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů  
 
TISK č. 26345 Doba projednávání:  9.38 – 9.39 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel ZSP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2384 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hodek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Wolf 
 
k návrhu na zrušení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Pražská informační služba  
 

TISK č. 27029 Doba projednávání:  9.40 – 9.41 
PŘIZVANÍ: - - - 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2385 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání                       
v objektu č.p. 404, ul. Rytířská 12, Praha 1, k.ú. Staré Město  
 
TISK č. 26980 Doba projednávání:  9.42 – 9.43 

PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2386 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 
 
TISK č. 27283 Doba projednávání:  9.44 – 9.45 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2387 

  
 
Bod č. 12 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(9.46 – 9.49) 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP“ mají radní možnost formou 
usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související  
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
 
- náměstkyně primátorky Kolínská informovala členy Rady HMP, že ve čtvrtek 5. 10. 

2017, po operativním jednání Rady HMP se bude konat setkání členů Rady HMP, 
týkající se přípravy územního plánu. 

 
 
 
 
Bod č. 13 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 34 schváleného programu 
(9.50 – 9.51) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – náměstek primátorky Dolínek) 
 
 
 
1. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 2 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí  

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27073 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2388 
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2. k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté městské části Praha - 
Nebušice z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2016 a ponechané k využití ke stejnému účelu                      
v roce 2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27097 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2389 
 
3. k návrhu na změnu charakteru účelové investiční dotace poskytnuté MČ Praha 11                     
na Rekonstrukci víceúčelového hřiště v havarijním stavu a rozšíření neinvestičního účelu 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27100 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2390 
 
4. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Újezd k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27119 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2391 
 
5. k návrhu na změnu charakteru části poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy MČ Praha - Kunratice 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2392 
 
6. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o investiční       
a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na projekt financovaný  
v rámci finančních mechanismů EHP/Norska 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26848 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2393 
 
7. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v rámci Integrovaného 
systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26911 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2394 
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8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 
2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27005 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2395 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 19 k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků 
Úřadu práce České republiky 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27024 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2396 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti               
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy a k návrhu na 
vrácení neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27045 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2397 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti                               
s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 8 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27058 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2398 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti               
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2399 
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13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na náklady                          
na činnost odborného lesního hospodáře 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2400 
 
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha 16 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27105 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2401 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 4 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27106 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2402 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti             
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27109 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2403 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí  
v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27171 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2404 
18. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
záměr "Změna využití území, pozemek parc. č. 3105/6 v k.ú. Radotín, Praha 5 - Radotín“ 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 26958 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2405 
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19. k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy 
pro stavbu "Administrativní budova a ubytovna Baumax Praha Michle“, na pozemku parc. 
č. 2425/33 v k.ú. Michle, Praha 10 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 26959 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2406  
  
20. 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 městským částem Praha - 
Ďáblice, Praha - Lochkov, Praha -  Slivenec, Praha - Velká Chuchle (pozemky v k.ú. Ďáblice, 
Lochkov, Slivenec a Velká Chuchle) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2407 
 
21. k návrhu na převod tramvajových tratí v úseku Malovanka - Pelc Tyrolka na Dopravní 
podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26662 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2408 
 
22. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/83/10/021453/2015                 
se společností TRADE CENTRE Praha, a.s. 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26169 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2409 
 
23. k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 52/61 k pozemku parc.                       
č. 196/29 v k.ú. Strašnice 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26883 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2410 
 
24. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 

 radní Lacko 
 TISK č. 27075 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2411 
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25. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. DIL/83/11/011483/2013 
 radní Lacko 
 TISK č. 26720 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2412 
   
26. k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy  

 radní Lacko 
 TISK č. 26658 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2413 
 
27. k návrhu na použití prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací                                
v působnosti KUC MHMP v r. 2017 

 radní Wolf 
 TISK č. 26975 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2414 
 
28. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program "Podpora výuky 
plavání v základních školách v roce 2017" 

 radní Ropková 
 TISK č. 27057 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2415 
 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež                     
a sport 

 radní Ropková 
 TISK č. 26938 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2416 
 
30. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 20. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR  

 radní Ropková 
 TISK č. 27051 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2417 
 
31. k návrhu odpovědi Josefu Korychovi a Mgr. Monice Korychové na stížnost na Střední 
odbornou školu, Praha 5, Drtinova 3/498 

 radní Ropková 
 TISK č. 27091 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2418 
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32. k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací                        
v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 27023 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2419 
 
33. k návrhu na čerpání fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy Jedličkův ústav 
a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 26197 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2420 
 
34. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 26779 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2421 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na interpelaci I. Hrůzy, člena ZHMP,                    
č. 29/2 ze dne 14. 9. 2017, ve věci měření akustické hladiny hluku 

2.  s odpovědí radní Plamínkové na interpelaci A. Moravce, týkající se přehledu PVK 
k 30. 6. 2017 

3.  s elektronickým podáním Ing. Hodaňové členům ZHMP, přijatým dne 25. 9. 2017,    
ve věci: nepříjemnosti po souhlasu s řízením ZŠ TGM, P7 – přihlašovací údaje do 
MS2014 a zastrašování trestním oznámením 

4. se stížností V. Vašíčka, týkající se upozornění na špatné hospodaření odboru 
technické a majetkové správy MČ Praha 1 

 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TSK hl.m. Praha, a.s. o své činnosti                       
k 30.6.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 27202 

 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení ředitele 
MHMP č. 13/2016 evidovaných v srpnu 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 27194 
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33. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 9.52 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2379 až č. 2421 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
 
 
   
 
  Ing. Radek Lacko 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Karel Grabein Procházka 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


