
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2007 

ze dne  15.12.2009 

k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a k úkolům odborů 
Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního 

města Prahy v samostatné působnosti 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  s účinností od 1.1.2010 změnu názvu oddělení grantových schémat z EU na 

oddělení podpory z prostředků EU v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města 
Prahy  

2.  s účinností od 1.1.2010 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy, schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0252 
ze dne 1. 3. 2005, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

3.  s účinností od 1.1.2010 změnu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a 
zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné 
působnosti, schválených jako příloha č. 2 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 
752 ze dne 10. 6. 2008, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  
1.  řediteli MHMP 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.2. tohoto usnesení 

Termín: 1.1.2010 

2.  zajistit realizaci změn Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a 
zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v 
samostatné působnosti dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 1.1.2010 

3.  provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I. tohoto usnesení  
Termín: 1.1.2010 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

JUDr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel MHMP  
Tisk: R-0154  
Provede: ředitel MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.  2007 ze dne 15. 12. 2009 
 
 Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, schválený jako příloha č. 1 
k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. 3. 2005, ve znění usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 0934 ze dne 21. 6. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy 
č. 1001 ze dne 19. 7. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1078 ze dne                        
19. 7.  2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1245 ze dne 23. 8. 2005, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1323  ze dne 6. 9. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1838 
ze dne 29. 11. 2005, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2025 ze dne 20. 12. 2005, 
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0338 ze dne 3. 3. 2006, usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 0403 ze dne 21. 3. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1686 ze dne                     
28. 11. 2006, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0012 ze dne 9. 1. 2007, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 0119 ze dne 30. 1. 2007,  usnesení Rady hlavního města Prahy                   
č. 0143 ze dne 6. 2. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0180 ze dne 13. 2. 2007, 
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 576 ze dne 24. 4. 2007, usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 1128 ze dne 14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1158 ze dne                   
14. 8. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1532 ze dne 16. 10. 2007, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1612 ze dne 23. 10. 2007, usnesení Rady hlavního města Prahy                  
č. 1877 ze dne 27. 11. 2007,  usnesení Rady hlavního města Prahy  č. 89 ze dne 29. 1. 2008, 
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 752 ze dne 10. 6. 2008,  usnesení Rady hlavního 
města Prahy č. 1931 ze dne 16. 12. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 216                    
ze dne 24. 2. 2009, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 299 ze dne 10. 3. 2009 a usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1032 ze dne 21. 7. 2009, se mění takto: 
 
1. V Článku 3 odst. 2 části 1. se u odboru rozpočtu slova „oddělení grantových schémat z EU“ 

nahrazují slovy „oddělení podpory z prostředků EU“. 
 
2. V Příloze č. 1 části A se slova:  
  
„Odbor rozpočtu 
1.   Odbor rozpočtu je odborem Magistrátu zřízeným pro rozpočet hlavního města Prahy, 

závěrečný účet hlavního města Prahy a pro grantová schémata z EU.  
2.   Ve věcech přenesené  působnosti  zajišťuje  ekonomické činnosti  v návaznosti na zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3.   V oblasti samostatné působnosti realizuje činnosti směřující k zajištění finančního 
vícezdrojového krytí odstraňování následků povodně.“   

 
nahrazují slovy: 
 
„Odbor rozpočtu 
1.   Odbor rozpočtu je odborem Magistrátu zřízeným pro rozpočet hlavního města Prahy, 

závěrečný účet hlavního města Prahy, pro grantová schémata v rámci Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 2 a činnosti v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost.  

2.   Ve věcech přenesené působnosti  zajišťuje ekonomické činnosti v návaznosti na zákon          
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3.   V oblasti samostatné působnosti realizuje činnosti směřující k zajištění finančního 
vícezdrojového krytí odstraňování následků povodně.“. 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2007 ze dne 15.12. 2009 
 
 
Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek 

Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti, schválené jako příloha č. 2 
k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 752 ze dne 10. 6. 2008, ve znění usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1296 ze dne 16. 9. 2008, ve znění usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 1931 ze dne 16. 12. 2008, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 216 ze dne                  
24. 2. 2009 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 387 ze dne 7. 4. 2009, se mění takto: 

 
l. V Oblasti finanční u odboru rozpočtu  v odstavci 2 písm. y) a z) znějí: 

„y) provádí činnosti v oblasti grantových schémat v rámci Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 2 a činnosti v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost související s podporou malých a středních podniků a spojené 
s vyhlašováním výzev, hodnocením projektů, bodování a kontroly projektů, 
proplácení finančních prostředků konečným uživatelům a následné kontroly, při tom 
spolupracuje s odborem fondů Evropské unie Magistrátu a odborem účetnictví 
Magistrátu; 

z) zajišťuje další činnosti v oblasti grantových schémat v rámci Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 2 a činnosti v rámci Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost související s podporou malých a středních podniků, provádí 
monitoring a zajišťuje semináře a školení pro konečné uživatele v této oblasti.“. 

 
2. V Oblasti kontrolních činností u odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky 

kontrolních činností písm. h) zní: 
    „h) poskytuje metodickou pomoc členům Zastupitelstva hlavního města Prahy, členům 

Rady hlavního města Prahy, ostatním odborům Magistrátu, zvláštním organizačním 
jednotkám Magistrátu, úřadům městských částí hlavního města Prahy a organizacím 
hlavního města Prahy, na úseku plánování, provádění, koordinace a věcného 
zaměření kontrol;“. 

 
3. V Oblasti kontrolních činností u odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky 

kontrolních činností u písm. m)  se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se 
písm. n), které zní: 

„n) poskytuje metodickou pomoc odboru finanční kontroly a přezkoumávání 
hospodaření Magistrátu při provádění přezkoumávání hospodaření městských částí 
hlavního města Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, a podílí se na organizačním zajištění přezkoumávání hospodaření 
městských částí hlavního města Prahy.“. 

 
4. V části Odbory přímo řízené ředitele Magistrátu u odboru legislativního a právního 
     v odstavci 1 písm. e) zní: 
   „e) zajišťuje zveřejňování obecně závazných vyhlášek  a nařízení hlavního města Prahy, 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního 
města Prahy, rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti obecně závazných vyhlášek 
a nařízení hlavního města Prahy, nálezů Ústavního soudu, kterými se zrušují obecně 
závazné vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy nebo jejich jednotlivá ustanovení, 
ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy;“. 

 



5. V části Odbory přímo řízené ředitele Magistrátu u odboru legislativního a právního 
v odstavci 1 písm. q) se na konci doplňují slova „vyvěšuje informace o jednání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy týkajícího se opatření k odstranění důsledků 
nezákonného postupu orgánů hlavního města Prahy při výkonu samostatné působnosti 
jim svěřené a k zamezení opakování tohoto nezákonného postupu, popřípadě způsobu 
nápravy nezákonného postupu orgánů hlavního města Prahy, na úřední desce 
Magistrátu;“. 
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