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Zápis 
 

z 37. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 23. října 2018 od 9:00 hodin v 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 Kolínská na úvod jednání 
                                        radní Hadrava na konec jednání  
Ověřovatelé:  radní Plamínková 
                                        radní Lacko  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 37. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9:07 hodin primátorka hl. 
m. Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9:08 – 9:12) 
 
Schválení zápisu z 36. jednání Rady HMP ze dne 16. 10. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – náměstkyně primátorky Kolínská) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
Pověřená ředitelka MHMP požádala o projednání materiálu v důvěrném režimu – 
k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci stavby č. 1/4/J90/00 „Náhradní zdroje 
elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody“ 

- TISK R-30610  
- Materiál v písemné formě předán pouze členům Rady HMP 
- zařazeno  

 
k „Analýzám správy vybraných objektů Hlavního města Prahy realizované společností 
TRADE CENTRE PRAHA a.s.“ a procesů, ekonomických výsledků a dalších potenciálů jí 
spravovaného svěřeného majetku HMP“ 

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31314  
- zařazeno jako bod č. 15 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Revitalizace 
objektu U Hrušky“ 

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-30571 
- zařazeno jako bod č. 16 
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Materiály odložené na následující jednání Rady HMP  
 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

- pověřená ředitelka MHMP  
- TISK R-31318 

 
ke koncepční studii Seifertova-Hlavní nádraží 

- náměstkyně primátorky Kolínská  
- TISK R-31075 

 
ke koncepční studii Seifertova-Táboritská 

- náměstkyně primátorky Kolínská  
- TISK R-31076 

 
 
Dodatečně zařazená informace do jednání Rady HMP  
 
k návrhu implementace Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 

- radní Ropková  
- TISK R-31431 

 
Materiály stažené z operativního rozhodování Rady HMP  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 3242 ze dne 20. 12. 2016 k návrhu na schválení 
Metodického pokynu, upravujícího postavení a působnost věcně příslušných odborů 
Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ve kterých plní hl. m. 
Praha funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření 

- náměstkyně primátorky Kislingerová 
- TISK R-31212 

 
 

Schválení programu 37. jednání Rady HMP  
 Program 37. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátorka hl. m. Prahy  
 
k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační 
projekty a projektu Specializované vouchery spolufinancovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

TISK R-30645 Doba projednávání:  9:13 – 9:14 
PŘIZVANÍ: Ing. Dobrovský – ředitel odboru PRI 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2696 

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

3.  primátorka hl. m. Prahy  

 
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Pražské kreativní centrum 
 

TISK R-30195 Doba projednávání:  9:15 – 9:19 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  2 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2697 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobně předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy.  
 Na dotaz radního Lacka ohledně předávacího protokolu odpovídal ředitel 
odboru HOM MHMP Ing. Rak.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kolínské ohledně konzultace materiálu 
s IPR HMP odpovídala primátorka hl. m. Prahy a ředitel odboru HOM MHMP Ing. Rak.  
 K předloženému materiálu se vyjádřila náměstkyně primátorky Kislingerová 
a požádala o předložení finančního rozboru k předloženému materiálu a v souvislosti 
s tímto navrhla odložení projednávání materiálu na následující jednání Rady HMP. 
 Na vyjádření náměstkyně primátorky Kislingerové reagoval radní Hodek, 
ředitel odboru HOM MHMP Ing. Rak a primátorka hl. m. Prahy.  
 Náměstkyně primátorky Kolínská požádala o doplnění návrhu usnesení                    
o úkol pro odbor HOM MHMP ohledně financování nemovitosti jako celku, což při 
hlasování nebylo akceptováno.  
 Následovala diskuse, do které se zapojily členové Rady HMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 
 
TISK R-31291 Doba projednávání:  9:20 – 9:21 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2698 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu 
cyklistického areálu v Praze 
 

TISK R-30976 Doba projednávání:  9:22 – 9:25 
PŘIZVANÍ: Mgr. Čuta – odbor SVC MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2699 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
náměstek primátorky Dolínek.  
 Na dotaz radního Wolfa ohledně umístění výstavby areálu odpovídal 
předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městským částem na rozvoj sportovní 
infrastruktury na vrub kapitoly 0464 
 

TISK R-31102 Doba projednávání:  9:26 – 9:29 
PŘIZVANÍ: Mgr. Čuta – odbor SVC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2700 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 Náměstkyně primátorky Kislingerová vyjádřila nesouhlas s takto navrženým 
usnesením a doporučila, aby běžné výdaje byly formou přebytku hospodaření 
převedeny do roku 2019.  
 Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o protinávrhu náměstkyně 
primátorky Kislingerové - pro hlasovalo 4, proti 0, zdržel se 7, - nepřijato.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory pražským sportovním svazům za 
účast na Pražském festivalu sportu a volného času 2018 
 
TISK R-31259 Doba projednávání:  9:30 – 9:36 

PŘIZVANÍ: Mgr. Čuta – odbor SVC MHMP  
PŘERUŠENO  

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 Náměstkyně primátorky Kislingerová se vyjádřila k předloženému materiálu 
a navrhla, aby se příloha č. 1 k návrhu usnesení doplnila o informaci týkající se struktury 
a počtu účastníků akce.   
 Na vyjádření náměstkyně primátorky Kislingerové reagoval náměstek 
primátorky Dolínek s tím, že předmětný materiál bude doplněn. V souvislosti s tímto 
navrhl přerušení projednávání tohoto návrhu usnesení a jeho předložení na příštím 
jednání Rady HMP, což bylo Radou HMP akceptováno.  
 
 PŘERUŠENO  
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8.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0264 a kap. 0220 v souvislosti s novou inv. akcí v roce 
2018 
 

TISK R-31166 Doba projednávání:  9:37 – 9:39 
PŘIZVANÍ: Mgr. Čuta – odbor SVC MHMP  
Ing. Nováková – zástupkyně ředitele ZOO Praha  
p. Kotek – ZOO Praha  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2701 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kislingerové ohledně čerpání finančních 
prostředků odpovídal p. Kotek – ZOO Praha.  
 K uvedenému materiálu se dále vyjádřila primátorka hl. m. Prahy a radní 
Plamínková.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

9.  náměstkyně primátorky Kislingerová  
 
k přípravě návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019 
 
TISK R-31377 Doba projednávání:  9:40 – 9:42 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2702 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobně předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová.  
 Předložený materiál doplnila pověřená ředitelka MHMP Ing. Javornická.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Plamínková  
 
k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
3106 TV Suchdol etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace" 
 

TISK R-31373 Doba projednávání:  9:43 – 9:47 
PŘIZVANÍ: Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  5  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 6 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
NEPŘIJATO    

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková.  
 K předloženému materiálu se vyjádřila primátorka hl. m. Prahy a na její dotaz 
ohledně připomínkování odpovídal ředitel OTV MHMP Ing. Vlk a radní Plamínková.  
Následovala diskuse, do které se zapojili členové Rady HMP.  
 
 Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 
 

11.  radní Plamínková  
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových neinvestičních dotací z 
kap. 0254 v roce 2018 
 

TISK R-31003 Doba projednávání:  9:48 – 9:49 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 4 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2703 

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

 
k návrhu na vyhlášení Grantů hlavního města Prahy - Programu na podporu projektů ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 
2020) 
 
TISK R-31067 Doba projednávání:  9:50 – 9:51 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2704 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

13.  radní Ropková  

 
ke schválení aktualizace vybrané kapitoly Operačního manuálu OP Praha - pól růstu ČR 
 
TISK R-31121 Doba projednávání:  9:52 – 9:53 

PŘIZVANÍ: Ing. Hnátek – odbor FON MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2705 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  pověřená ředitelka MHMP  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění 
outsourcingu reprografických služeb" 
 

TISK R-31235 Doba projednávání:  9:54 – 9:57 
PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka odboru SLU 
MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Hadrava  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2706 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená ředitelka MHMP.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kolínské ohledně finanční náročnosti 
zadávané zakázky odpovídala ředitelka odboru SLU MHMP Ing. Pekárková.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

15.  radní Grabein Procházka  

 
k „Analýzám správy vybraných objektů Hlavního města Prahy realizované společností 
TRADE CENTRE PRAHA a.s.“ a procesů, ekonomických výsledků a dalších potenciálů jí 
spravovaného svěřeného majetku HMP 
 
TISK R-31314 Doba projednávání:  9:58 – 9:59 

PŘIZVANÍ: ---                                                                           
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Hadrava  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2707 
 
 

Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 
Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Grabein Procházka  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Revitalizace objektu U Hrušky“ 
 

TISK R-30571 Doba projednávání:  10:00 – 10:03 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP                                                                            

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Hadrava  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2708 

 
Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.   
Na dotaz radního Wolfa ohledně stavu objektu odpovídal radní Grabein 

Procházka a ředitel odboru HOM MHMP Ing. Rak.  
K předloženému materiálu se vyjádřila náměstkyně primátorky Kislingerová          

a vyjádřila nesouhlas s tímto návrhem usnesení a požádala o jeho doplnění v souvislosti 
s rentabilitou revitalizace, což nebylo akceptováno.  

 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  pověřená ředitelka MHMP  

 
k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci stavby č. 1/4/J90/00 „Náhradní zdroje 
elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody“ 
 
TISK R-30610  
Materiál projednáván v důvěrném režimu.  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:                                  PRO:                                          11 
                                                                                      PROTI:                                      0 
                                                                                      ZDRŽEL SE:                             0 
                                                                                      NEPŘÍTOMEN:                       0 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2709 
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18.  pověřená ředitelka MHMP 

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-31433 Doba projednávání:  10:10 – 10:11 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
                                                                                      radní Hadrava  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2710 

  
 
 
Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 38 schváleného programu 
(10:12 – 10:13) 
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, nepřítomen 1 – radní Hadrava) 
 
1. k návrhu na zrušení komisí Rady HMP 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK R-31378 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2711 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 - SVC MHMP na rok 2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31273 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2712 
 
3. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
Krajský akční plán vzdělávání 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31052 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2713 
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4. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na specializační 
vzdělávání nelékařů 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31096 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2714 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru všeobecného praktického lékařství 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2715 
 
6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 17 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31178 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2716 
 
7. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 3, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Kolovraty 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31179 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2717 
   
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31201 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2718 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na výdaje spojené se společnými volbami do 
Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31217 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2719 
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10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 15 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31233 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2720 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 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 11 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31238 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2721 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 20 a MČ Praha 22 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31241 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2722 
 
13. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 0461 v 
souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT poskytnutého v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31246 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2723 
 
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP a k návrhu na vrácení části 
neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31265 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2724 
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15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK R-31293 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2725 
 
16. k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2018 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31325 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2726 
 
17. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2018 

 radní Lacko  
 TISK R-31164 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2727 
 
18. k návrhu na použití fondu investic u příspěvkové organizace Městská nemocnice 
následné péče v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 

 radní Lacko 
 TISK R-31200 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2728 
   
 
19. k návrhu na schválení či neschválení pronájmu bytu hl.m. Prahy 

 radní Lacko  
 TISK R-31108 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2729 
 
 
20. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo Na zábradlí, 
Galerie hlavního města Prahy a Městská knihovna v Praze 

 radní Wolf  
 TISK R-31253 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2730 
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21. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Hudební divadlo v 
Karlíně 

 radní Wolf  
 TISK R-31292 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2731 
 
22. k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 
IV. 

 radní Plamínková  
 TISK R-31203 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2732 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj obce a 
kap. 02 Městská infrastruktura 

 radní Plamínková  
 TISK R-31236 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2733 
 
24. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2018 

 radní Plamínková  
 TISK R-31226 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2734 
   
25. k návrhu OCP MHMP na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se státním podnikem 
Povodí Vltavy 

 radní Plamínková  
 TISK R-29947 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2735 
 
26. k návrhu OCP MHMP na ukončení nájemní smlouvy č. NAP/67/04/001732/2004 
dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

 radní Plamínková  
 TISK R-31073 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2736 
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27. k návrhu OCP MHMP na ukončení Smlouvy o výpůjčce č. VYP/85/04/002274/2017 
uzavřené dne 18.7.2014 s Městskou částí Praha 9 dohodou, z důvodu svěření správy  části 
pozemku MČ Praha 9 

 radní Plamímková  
 TISK R-31261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2737 
 
28. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace 
projektů 37. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-30657 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2738 
 
29. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 39. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-30910 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2739 
 
30. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 35. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-30316 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2740 
   
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Ropková  
 TISK R-30995 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2741 
 
32. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou 

 radní Ropková  
 TISK R-31296 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2742 
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33. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborná učiliště, pedagogicko-
psychologické poradny, dětské domovy, domovy mládeže a speciální školy) 

 radní Ropková  
 TISK R-31299 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2743 
 
34. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských 
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (gymnázia, střední odborné školy, vyšší 
odborné školy a školní jídelna) 

 radní Ropková  
 TISK R-31300 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2744 
 
35. k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 

 radní Ropková  
 TISK R-31138 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2745 
   
36. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Střední škola 
gastronomická a hotelová s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

 radní Ropková  
 TISK R-31115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2746 
 
37. k návrhu odpovědi na stížnost na Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, 
Křižovnická 7 a k návrhu opatření přijatého odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 

 radní Ropková  
 TISK R-31088 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2747 
 
38. k návrhu na schválení uzavření Smlouvy o spolupráci při nahrávání časového jízdného 
pro zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31338 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2748 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na podání S. Statlandera ohledně nabídky 
dopravy pro HMP  

2. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na usnesení Kontrolního výboru ZHMP č. 
U-VK-0162 týkající se Trojské lávky  

3. s odpovědí radního Grabeina Procházky na podání P. Skleničky ohledně využití 
areálu Brandejsova statku  

4. s odpovědí radního Grabeina Procházky na podání V. Bartoše ve věci odkupu 
pozemku  

5. s odpovědí pověřené ředitelky MHMP na podání V. Hanke ve věci problematiky 
dopravního značení  

6. s odpovědí pověřené ředitelky MHMP na podání J. Šmídy týkající se osvobození od 
poplatků  

7. s přehledem přijatých usnesení Vlády č. 549-622/2018 vypracovaným odborem LEG 
MHMP  

 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního podniku 
hl. m. Prahy za období červenec - září 2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31380 

 
k návrhu implementace Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 

 radní Ropková  
 TISK R-31431 
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37. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 

Adriana Krnáčová v 10:14 hodin. 
 

      
 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2696 až č. 2748 jsou součástí tohoto zápisu.  

 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  RNDr. Jana Plamínková  
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Radek Lacko  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


