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Zápis 
 

ze 17. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo ve středu  
dne 2. května 2018 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:   - - - 
Ověřovatelé:  náměstkyně primátorky Kislingerová 
   náměstkyně primátorky Kolínská 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 17. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.00 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.01 – 9.03) 
 
Schválení zápisu ze 16. jednání Rady HMP ze dne 24. 4. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
  
Schválení zápisu ze 4. mimořádné Rady HMP ze dne 30. 4. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 901 ze dne 24. 4. 2018 k doporučení pro zastupování hl.m. 
Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Pražská energetika  
Holding a.s. konané dne 2. 5. 2018 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29592 – zařazeno jako bod č. 9 

 
 
Materiály stažené z projednávání Rady HMP  
 
k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku a na použití fondu investic příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 

 radní Lacko 
 TISK č. 28280 
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Materiály stažené z ORR 
 
 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Parking Volutová, družstvo 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29335 

 
 
Schválení programu 17. jednání Rady HMP  
 Program 17. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 

2.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 675/3 a 675/40, k.ú. Praha - Zličín,                           
do vlastnictví hl.m. Prahy  
 
TISK č. 28973 Doba projednávání:  9.04 – 9.05 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 961 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Českým olympijským 
výborem a hlavním městem Prahou  
 

TISK č. 27876 Doba projednávání:  9.06 – 9.07 
PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka SVC MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 962 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstkyně primátorky Kislingerová 
 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ 
Praha - Koloděje 
 

TISK č. 29408 Doba projednávání:  9.08 – 9.16 
PŘIZVANÍ: --- 

PŘERUŠENO 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatelka – náměstkyně primátorky 
Kislingerová. 
 Následovala diskuse, do které se zapojil J. Slezák, předseda výboru pro 
územní rozvoj a územní plán a JUDr. Havel, Ph.D., ředitel legislativního a právního 
odboru MHMP. 
 Projednávání materiálu bylo přerušeno na základě návrhu náměstka 
primátorka Dolínka se kterým se předkladatelka ztotožnila s tím, že v jednání bude 
pokračováno po shromáždění právních stanovisek ke způsobu hlasování zastupitelstva 
MČ a to i za účasti starostky MČ Praha – Koloděje. 
 Přerušeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na směnu pozemků mezi Českou republikou s právem hospodaření pro Správu 
železniční dopravní cesty, st. org. a hl.m. Prahou, vč. zřízení služebností  
 
TISK č. 21132 Doba projednávání:  9.17 – 9.18 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 963 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  



4 
 

6.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4435/1, parc. č. 4435/5 a parc. č. 4435/10                      
v  k.ú. Žižkov z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy  
 

TISK č. 28661 Doba projednávání:  9.19 – 9.21 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 964 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na uznání vlastnického práva - pozemek parc. č. 264/19 k.ú. Újezd u Průhonic  
 

TISK č. 29189 Doba projednávání:  9.22 – 9.23 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 965 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 190 o výměře 631 m2 v k.ú. Hodkovičky  
 
TISK č. 29002 Doba projednávání:  9.24 – 9.25 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 966 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  radní Grabein Procházka 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 901 ze dne 24. 4. 2018 k doporučení pro zastupování 
hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Pražská 
energetika Holding a.s. konané dne 2. 5. 2018 
 

TISK č. 29592 Doba projednávání:  9.26 – 9.27 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 967 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Plamínková 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace                  
z kap. 0254 v roce 2018 
 

TISK č. 29139 Doba projednávání:  9.28 – 9.29 
PŘIZVANÍ: Ing. Pospíšil -  OCP MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 968 

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

11.  radní Plamínková 
 
k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 
2018 na stavbu OSI MHMP - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař.ostrově za současného 
zapojení úspory hospodaření za rok 2017 
 

TISK č. 29403 Doba projednávání:  9.30 – 9.31 
PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 969 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková. 
 Na základě návrhu předkladatelky došlo k úpravě navrhovaného usnesení 
v bodě II 2. „Rada HMP ukládá„ odboru ROZ MHMP realizovat rozpočtové opatření dle 
bodu I. tohoto usnesení po jeho schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo po této úpravě schváleno.  
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12.  radní Wolf 

 
k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ 
Praha - Běchovice na akci č. 80038 - Rekonst. objektu Kulturní památka Stará pošta                      
vč. PD  
 
TISK č. 29390 Doba projednávání:  9.32 – 9.33 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 970 

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

13.  radní Ropková 
 
k návrhu na vyhlášení druhého kola Celoměstských programů podpory vzdělávání                         
na území hlavního města Prahy pro rok 2018 
 

TISK č. 29379 Doba projednávání:  9.34 – 9.35 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 971 

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

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadačnímu fondu Cesta                     
ke vzdělání pro rok 2018 
 

TISK č. 28982 Doba projednávání:  9.36 – 9.37 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 972 

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

15.  ředitelka MHMP 

 
ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy  
 

TISK č. 29226 Doba projednávání:  9.38 – 9.39 
PŘIZVANÍ: Mgr. Uhlířová – PER MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 973 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nový 
audiovizuální systém v jednacím sále Zastupitelstva hl.m. Prahy" 
 

TISK č. 29444 Doba projednávání:  9.40 – 9.41 
PŘIZVANÍ: JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 974 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

17.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  
 
TISK č. 29621 Doba projednávání:  9.42 – 9.43 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 975 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 
Bod č. 18 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(9.44 - 9.45) 
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. 
 

- na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka bylo přijato usnesení č. 976  
k prověření možnosti umístění provizorního přemostění Vltavy pro zajištění dopravních 
vazeb v souvislosti s realizací stavebních prací na Libeňském soumostí 
(pro hlasovalo 11 radních) 
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Bod č. 19 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 42 schváleného programu 
(9.46 – 9.47) 
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 11 radních) 
 
 
 
1. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 28853 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 977 
 
2. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 28917 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 978 
 
3. k návrhu na rozšíření názvu inv. akce č. 0042984 - "Zatepl. fasády budovy DDM, 
Dolákova 537, P8" příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 29271 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 979 
 
4. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2018 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 29410 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 980 
 
5. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu 
rozpočtu příspěvkových organizací hl.m. Prahy, v působnosti odboru SVC MHMP na rok 
2018 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 29196 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 981 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0264 v roce 2018 v souvislosti s převedením 
ponechaných kapitálových prostředků příspěvkových organizací Botanická zahrada hl.m. 
Prahy a Zoologická zahrada hl.m. Prahy z roku 2017 na jiné inv. akce 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 29220 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 982 
 
7. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti se splátkami 
návratných finančních výpomocí poskytnutých MČ Praha 22 a MČ Praha - Koloděje                          
a vrácením návratné finanční výpomoci poskytnuté MČ Praha - Vinoř 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29355 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 983 
 
8. k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Slivenec na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29269 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 984 
 
9. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 18 na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

  náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29310 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 985 
 
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 určených pro MČ HMP                   
a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 8 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29357 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 986 
 
 
11. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z Ministerstva kultury                      
z programu Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka                         
a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29378 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 987 
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12. 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 určených                 
pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29229 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 988 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti 
určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 20 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 989 
 
14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ - 
Koloděje a MČ Praha - Troja 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29391 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 990 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty obcí na podporu 
integrace cizinců na lokální úrovni určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29396 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 991 
 
16. 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 určených                
pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29397 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 992 
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17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                                       
o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže                
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29416 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 993 
   
18. 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 č. 29428 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 994 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti                                      
s financováním projektu z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 - program 
č. 115310  určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových dotací MČ Praha - Dubeč 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 29454 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 995 
 
20. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29327 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 996 
 
21. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Koloděje z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28754 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 997 
 
22. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
společnosti QN DOMOV s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29294 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 998 
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23. k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu v k.ú. Dubeč z vlastnictví fyzické 
osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29300 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 999 
 
24. 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 - 
Řeporyje (pozemky v k.ú. Řeporyje) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28685 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1000 
 
25. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
na Proseku, se sídlem Novoborská 610/2, Praha 9 a 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 - Čakovice (nemovitosti v k.ú. Čakovice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28653 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1001 
 
26. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1525/1 v k.ú. Vinoř 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 29358 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1002 
 
27. k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Černý Most z vlastnictví fyzických osob                   
do vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace investiční akce hl.m. Prahy                   
č. 0000 Vybíralova dle opatření "1.01 Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. Stránského                         
a Bryksova“ 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1003 
 
28. k návrhu na schválení či neschválení pronájmu bytů hl.m. Prahy  

 radní Lacko 
 TISK č. 29152 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1004 
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29. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505, použití fondu investic 
a úpravu rozpočtu u příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 

 radní Lacko 
 TISK č. 29191 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1005 
 

 
30. k návrhu Smlouvy o připojení č. INO/22/04/000363/2018 v rámci stavby č. 6963 
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka 

 radní Plamínková 
 TISK č. 29383 

Na základě návrhu radní Plamínkové, byla upravena důvodová zpráva 
k předkládanému materiálu, což bylo členy Rady HMP akceptováno. 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1006 

 
 
31. k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP v r. 2018 

 radní Wolf 
 TISK č. 29385 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1007 
   
32. k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 

 radní Wolf 
 TISK č. 29470 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1008 
 
33. k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu                  
o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99   
k 28.02.2018" 

 radní Ropková 
 TISK č. 29342 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1009 
 
34. k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, Střední 
odbornou školu pedagogickou a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 

 radní Ropková 
 TISK č. 28813 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1010 
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35. k návrhu odpovědi na stížnost na Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 11       
a 12, se sídlem Praha 4, Kupeckého 576 a k návrhu opatření přijatého odborem školství                 
a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy 

 radní Ropková 
 TISK č. 29210 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1011 
 
36. ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha 
- pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 29224 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1012 
 
37. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                                      
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na rozvojový program 
"Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium                           
se sportovní přípravou" 

 radní Ropková 
 TISK č. 29441 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1013 
   
38. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové individuální 
dotace Klubu českých a slovenských spisovatelů z.s.na realizaci semináře - projektu "Dětská 
slovesnost a tvorba pro děti" 

 radní Ropková 
 TISK č. 29207 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1014 
 
39. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Akademie 
řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4 a Hockey 
club 1946 Praga z.s., se sídlem Družstevní ochoz 961/54, 140 00 Praha 4 - Nusle 

 radní Ropková 
 TISK č. 29025 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1015 
 
40. k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 

 radní Hodek 
 TISK č. 29143 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1016 
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41. k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl. hl.m. Prahy a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti v roce 2018 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 28830 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1017 
 
42. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 4.4.2018 do 10.4.2018 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 29307 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 1018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátorky hl. m. Prahy na podání R. Kassay, ze dne 3. 4. 2018, ve věci 
problematiky veřejných zakázek MP HMP 

2. s odpovědí náměstka Dolínka na interpelaci č. 35/4 Ing. J. Zemana, CSc., týkající se 
Pražského okruhu 

3. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka JUDr. Hrůzovi, členovi ZHMP, ve věci 
realizovaného úseku komunikace Patočkova 

4. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské Mgr. Lněničkovi, zastupitelovi MČ 
Praha 18, týkající se petice občanů žádajících přerušení procesů probíhajících změn 
územního plánu v katastru Letňan 

5. s odpovědí radního Wolfa na interpelaci č. 35/2/P ze dne 22. 3. 2018 ve věci 
posuzování Rezidence Park kavčí Hory ze strany OPP MHMP 

6. s elektronickým podáním M. Paukerta - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského 
mostu 

7. s podáním A. Michaljaniče - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
8. s elektronickým podáním D. Vernera - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
9. s elektronickým podáním Davida Tomáše - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského 

mostu 
10. s elektronickým podáním M. Havlínové - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského 

mostu 
11. s elektronickým podáním R. Starého - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
12. s elektronickým podáním D. Škodové  - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 



18 
 

13. s elektronickým podáním K. Pacovského - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského 
mostu 

14. s elektronickým podáním M. Klody - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
15. s elektronickým podáním PhDr. Ing. arch. L. Burgerové, PhD. - zastupitelům HMP , 

ve věci Libeňského mostu 
16. s elektronickým podáním P. Kučery -  zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
17. s podáním F. Tomáška - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
18. s podáním Ing. arch. Cikharta, zástupce společnosti ESTRA stavební s.r.o. 

 -  zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
19. s podáním M. Tománka - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
20. s podáním T. Maškové - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
21. s podáním M. Fencla - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
22. s podáním K. Baslové - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
23. s elektronickým podáním  Auto*Mat - zastupitelům HMP, ve věci: Žádost                                   

o projednání petice k cyklodopravě na ZHMP 26. 4. na pevnou hodinu 
24. s elektronickým podáním F. Turka - zastupitelům HMP, ve věci Libeňského mostu 
25. s informací odboru LEG MHMP o přehledu přijatých usnesení vlády ČR č. 190  - 

259/2018 
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17. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 9.48 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 961 až č. 1018 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
 
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Mgr. Petra Kolínská 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


