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Zápis 
 

ze 30. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 12. září 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:   radní Hodek 
Ověřovatelé:  radní Hadrava 
   radní Plamínková 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 30. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.49 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.50 – 9.53) 
 
Schválení zápisu ze 29. jednání Rady HMP ze dne 5. 9. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Poskytování 
služeb podpory, údržby a rozvoje programového vybavení „Ekonomické a speciální moduly 
Obis“ 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 26901 – zařazeno jako bod č. 2 

(Pro zařazení TISKU č. 26901do programu dnešního jednání Rady HMP hlasovalo 
10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 

 
 
k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora  - stavba č. 
3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0013 Oplanská a etapa 0008 Komunikace Újezd nad Lesy - 
jih, část Oplanská a na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha 21 na akci č. 80393 
Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická a poskytnutí investiční dotace na akci č. 80548 
Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26515 - zařazeno jako bod č. 9 

 (Pro zařazení TISKU č. 26515 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
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k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 na výstavbu budovy "Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické 
záchranné služby hl.m. Prahy v její části 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27011 – zařazeno jako bod č. 15 
       (Pro zařazení TISKU č. 27011do programu dnešního jednání Rady HMP hlasovalo 

10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 
 radní Plamínková 
 TISK č. 25432 – zařazeno jako bod č. 17 

(Pro zařazení TISKU č. 25432 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 

 
k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Soubor staveb MO st. č. 0081 
MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 
Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR" 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 26934 – zařazeno jako bod č. 18 

(Pro zařazení TISKU č. 26934 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 
Doprava 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 26741 – zařazeno jako bod č. 19 

(Pro zařazení TISKU č. 26741 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 

k rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek o poskytování 
služeb v oblasti propagace - víceletého partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti 
sportu formou jednacího řízení bez uveřejnění 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 27082 – zařazeno jako bod č. 20 

(Pro zařazení TISKU č. 27082 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 

 

k návrhu na přidělení mimořádných finančních prostředků hl.m. Prahy v oblasti sportu a 
tělovýchovy pro rok 2017 při pořádání sportovních akcí 

 ředitelka MHMP v. z. Ing. Javornická, zástupkyně ředitelky MHMP  
pro sekci finanční a správy majetku 

 TISK č. 27083 – zařazeno jako bod č. 21 
(Pro zařazení TISKU č. 27083 do programu dnešního jednání Rady HMP 
hlasovalo 8 radních, 1 byl proti, 1 se zdržel, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
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Materiály stažené z jednání Rady HMP  
 
k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce pro stavbu č. 4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0002 poldr Karlín 

 radní Plamínková 
 TISK č. 25939 

 
k návrhu na změnu doby nájmu nájemních smluv na pronájem částí pozemků ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26030 

 
 
Dodatečně zařazené informace 
 
Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-Kč bez DPH 
na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých ředitelů/ředitelek 
odborů za měsíc červenec 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 26798 
 

Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-Kč bez DPH 
na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých ředitelů/ředitelek 
odborů za měsíc červen 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 26606 

 
Schválení programu 30. jednání Rady HMP  
 Program 30. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje programového vybavení "Ekonomické                 
a speciální moduly Obis"" 
 
TISK č. 26901 Doba projednávání:  9.54 – 9.55 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2232 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb  
 
TISK č. 26989 Doba projednávání:  9.56 – 9.57 

PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2233 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2017 pro společnost Prague International Marathon, spol. s r.o. na akci RunCzech běžecké 
ligy - Grand Prix Praha 2017 
 
TISK č. 26988 Doba projednávání:  9.58 – 9.59 

PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka SVC MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2234 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Na základě návrhu předkladatele došlo k úpravě termínu v ukládací části 
navrhovaného usnesení pro náměstka primátorky Dolínka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  



5 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k aktualizaci Generelu cyklistické dopravy hlavního města Prahy  
 
TISK č. 24682 Doba projednávání:  10.00 – 10.01 

PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2235 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
   
 
 

6.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava  
 

TISK č. 26939 Doba projednávání:  10.02 – 10.03 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2236 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu ukončení nájemních smluv s nájemci veřejných hlídaných parkovišť ve správě 
Technické správy komunikací hl.m. Prahy a.s. 
 

TISK č. 26997 Doba projednávání:  10.04 – 10.06 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 
  Ing. Smolka - ředitel TSK HMP, a.s. 
  F. Neusser – TSK HMP, a.s. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2237 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

8.  náměstkyně primátorky Kislingerová 
 
k návrhu na zajištění financování: 1) větších oprav běžné údržby komunikací, jejich 
součástí a příslušenství, 2) oprav odvodnění komunikací na území hl.m. Prahy ve správě 
TSK hl.m. Prahy, a.s. 
 

TISK č. 26955 Doba projednávání:  10.07 – 10.09 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2238 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 
V souvislosti s přijetím tohoto usnesení, požádala radní Plamínková o uvedení do zápisu 
sdělení náměstka primátorky Dolínka, že převod finančních prostředků, které budou 
převáděny z rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP na odbor RFD MHMP, respektive 
do společnosti TSK as., bude zohledněn při přípravě rozpočtu na rok 2018, kdy budou 
prioritně poskytnuty finanční prostředky pro odbor OTV MHMP.  
Informaci náměstka primátorky Dolínka doplnila Ing. Javornická, která členům Rady 
HMP sdělila, že v souvislosti s tímto materiálem byly upraveny i požadavky uplatněné 
v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2018. 
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9.  náměstkyně primátorky Kislingerová 
 
k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora - stavba                  
č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0013 Oplanská a etapa 0008 Komunikace Újezd nad Lesy 
- jih, část Oplanská a na snížení investiční dotace poskytnuté MČ Praha 21 na akci                         
č. 80393 Rekonstrukce komunikace v ul. Druhanická a poskytnutí investiční dotace na akci 
č. 80548 Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská 
 
TISK č. 26515 Doba projednávání:  10.10 – 10.11 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk – OTV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2239 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2192 a parc. č. 2195/1 v k.ú. Vršovice, vč. 
staveb komunikací na těchto pozemcích, do vlastnictví hlavního města Prahy  
 

TISK č. 26321 Doba projednávání:  10.12 – 10.13 
PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2240 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu vypořádání práva stavby na pozemcích parc. č. 2410/1 a 2410/2 v k.ú. Braník  
 
TISK č. 26442 Doba projednávání:  10.14 – 10.15 

PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2241 

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

12.  radní Grabein Procházka 

 
k revitalizaci a rozvoji areálu Pražské tržnice v Holešovicích 
 

TISK č. 18663 Doba projednávání:  10.16 – 10.17 
PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2242 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Grabein Procházka 
 
k revokaci přílohy č. 1 k usnesení Rady hl.m. Prahy č. 3052 ze dne 6.12.2016 k návrhu                
na uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 773/70                   
v k.ú. Holešovice  
 

TISK č. 26967 Doba projednávání:  10.18 – 10.19 
PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2243 

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

14.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků parc. č. 3315/9, parc. č. 
3315/10 a parc. č. 3337/2 v k.ú. Krč  
 

TISK č. 25648 Doba projednávání:  10.20 – 10.21 
PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2244 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha 8 na výstavbu budovy "Nová Palmovka" a umístění Zdravotnické 
záchranné služby hl.m. Prahy v její části 
 

TISK č. 27011 Doba projednávání:  10.22 – 10.31 
PŘIZVANÍ: R. Nepil – zástupce starosty MČ Praha 8 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2245 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Informace k projednávanému materiálu doplnil R. Nepil, zástupce starosty 
MČ Praha 8. 
 Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno.  
 
 
 
 
 
 

16.  radní Plamínková 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "stavba                 
č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle" 
 
TISK č. 26971 Doba projednávání:  10.32 – 10.35 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk - ředitel OTV MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2246 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  radní Plamínková 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 
 
TISK č. 25432 Doba projednávání:  10.36 – 10.37 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk - ředitel OTV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2247 

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

18.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k záměru odboru OSI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Soubor staveb MO st. č. 0081 
MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 
Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR" 
 

TISK č. 26934 Doba projednávání:  10.38 – 11.02 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk - ředitel OTV MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2248 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Primátorka hl. m. Prahy přerušila jednání Rady HMP v 10.40 hodin. 
 Primátorka hl. m. Prahy zahájila pokračování jednání Rady HMP                             
v 10.58 hodin 
 Na základě návrhu náměstkyně primátorky Kolínské, došlo k úpravě 
navrhovaného usnesení v bodě V. Úprava se týkala kontrolních termínů v ukládací části 
navrhovaného usnesení pro odbor OSI MHMP a úpravy kontrolního termínu v ukládací 
části navrhovaného usnesení pro náměstka primátorky Dolínka. 

 
Náměstkyně primátorky Kolínská požádala, aby v zápisu bylo uvedeno její upozornění 
na skutečnost, že z důvodové zprávy bylo vypuštěno upozornění vyplývající z řízení EIA,  
že městský okruh může být funkční, pouze pokud bude dokončen vnější silniční okruh 
v plném rozsahu, včetně splnění dalších podmínek s tím souvisejících. 

 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.  



12 
 

19.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 
Doprava  
 

TISK č. 26741 Doba projednávání:  11.03 – 11.04 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2249 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel -  náměstek primátorky Dolínek. 
Na základě návrhu předkladatele byl do ukládací části navrhovaného usnesení doplněn 
úkol pro odbor MHMP-RFD  – zveřejnit seznam nově zařazených komunikací a chodníků 
dle bodu I. 2. tohoto usnesení (TP 15. 11. 2017). 
 Navržené usnesení bylo s touto úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 

20.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek o poskytování 
služeb v oblasti propagace - víceletého partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti 
sportu formou jednacího řízení bez uveřejnění 
 
TISK č. 27082 Doba projednávání:  11.05– 11.06 

PŘERUŠENO 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Projednávání navrhovaného usnesení bylo následně přerušeno na základě 
návrhu předkladatele - náměstka primátorky Dolínka. 
 Přerušeno.  
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21.  ředitelka MHMP  
v. z. Ing. Javornická, zástupkyně ředitelky MHMP  

pro sekci finanční a správy majetku 

 
k návrhu na přidělení mimořádných finančních prostředků hl.m. Prahy v oblasti sportu             
a tělovýchovy pro rok 2017 při pořádání sportovních akcí 
 
TISK č. 27083 Doba projednávání:  11.07 – 11.08 

PŘERUŠENO 
  
 Projednávání navrhovaného usnesení bylo přerušeno na základě návrhu 
náměstka primátorky Dolínka, se kterým se Ing. Javornická, zástupkyně  předkladatelky  
- ředitelky MHMP, ztotožnila. 
 Přerušeno.  
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 22 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(11.09 – 11.11) 
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 radního Grabeina Procházky bylo přijato navrhované  

usnesení č. 2250  
k návrhu na personální změnu v Komisi Rady hl.m. Prahy pro kultivaci Václavského 
náměstí      
(Pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 
 
 

- JUDr. Janderová, předsedkyně kontrolního výboru ZHMP, informovala členy Rady 
HMP o skutečnosti, že dosud nebyl splněn úkol z usnesení ZHMP 14/3 ze dne           
25. 2. 2016, týkající se oblasti informatiky uvedenou záležitost bude řešit kontrolní 
výbor ZHMP na svém nejbližším zasedání 
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23.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  
 
TISK č. 27095 Doba projednávání:  11.12 – 11.13 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2251 

  
 
 
 
 
 
 
 
Bod č. 24 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 40 schváleného programu 
(11.14 – 11.15) 
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 – radní Hodek) 
 
 
1. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 26406 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2252 
 
2. k návrhu na jmenování členů krajské komise Matematické olympiády 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 26929 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2253 
 
3. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Koloděje k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na její vytvoření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26985 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2254 
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4. 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 - Zbraslav 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26517 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2255 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26928 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2256 
 
6. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený pro MČ HMP                                
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 15 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26983 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2257 
 
7. k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl.m. Prahy  

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26622 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2258 
 
8. k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26641 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2259 
 
9. k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26681 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2260 
 
10. k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 26695 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2261 
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11. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ 
Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha - Březiněves, MČ Praha - Čakovice a MČ Praha - Lysolaje  

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27033 

Na základě návrhu radní Ropkové došlo k úpravě navrhovaného usnesení, ze které byla 
vypuštěna MČ Praha 18, s čímž členové Rady HMP vyslovily souhlas (pro hlasovalo 10 
radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek)  
  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2262 

 
 
 
 

 
12. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
stavbu "Optická trasa z RS 8805 do RS 4090“, na pozemcích parc. č. 645, 4990/1, 4994/3, 
5043/1, 5043/8, 5043/9, 5043/14, 5043/15 a 5043/16 v k.ú. Smíchov a parc. č. 568/2, 
1603/3, 1753/1, 1753/3, 1753/6, 1753/7 a 1753/8 v k.ú. Hlubočepy, Praha 5 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 26593 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2263 
 
13. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro 
stavby "Nástavba objektu výrobní haly na parcele č. 1352/1“ a "Stavba skladu na parcele  
č. 1327/61“, vše v k.ú. Běchovice, Praha - Běchovice 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 26609 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2264 
 
14. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy              
za účelem vybudování dočasného pozemního parkoviště v ul. Za Papírnou, Praha 7,                     
na pozemcích parc. č. 296/1, 296/2 a 297, k.ú. Holešovice 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 26629 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2265 
 
15. 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 6 
(pozemky v k.ú. Liboc) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2266 
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16. 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 - 
Dolní Chabry a Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Dolní Chabry a Lahovice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26273 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2267 
 
17. 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 12 
(pozemky v k.ú. Modřany) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26437 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2268 
 
18. 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, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 13 (pozemek v k.ú. Třebonice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26535 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2269 
 
19. 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, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26557 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2270 
 
20. k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku parc. č. 2855/12, id. 1/6 pozemku parc. 
č. 4494/7 a id.1/6 pozemku parc. č. 4522/23 v k.ú. Strašnice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26241 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2271 
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21. k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1573/32 o výměře 24 m2 v k.ú. 
Dejvice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2272 
 
22. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4540/4 v k.ú. Strašnice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2                        
do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26729 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2273 
 
23. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. st. 513/1 v k.ú. Horoměřice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do vlastnictví 
hl.m. Prahy a k návrhu na zaplacení úhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 
513/1 v k.ú. Horoměřice 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26719 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2274 
 
24. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1660/2 o výměře 2 m2 k.ú. Troja  

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26397 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2275 
 
25. k návrhu na zrušení věcného břemene zapsaného na LV č. 7966 pro k.ú. Kobylisy                      
a zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2364/275 v k.ú. Kobylisy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2276 
 
26. k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP 
MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2017 

 radní Lacko 
 TISK č. 26877 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2277 
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27. k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo DIL/21/04/004578/2008                       
na zhotovení projektové dokumentace stavby č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř 

 radní Plamínková 
 TISK č. 26567 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2278 
 
28. k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Řeporyje 

 radní Plamínková 
 TISK č. 22562 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2279 
 
29. k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Dolní 
Počernice k čerpání v roce 2017 

 radní Plamínková 
 TISK č. 23380 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2280 
 
30. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1/2 na pozemcích 
parc. č. 1723/2, parc. č. 1728/2 a parc. č. 1729/2 v k.ú. Slivenec do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

 radní Plamínková 
 TISK č. 26587 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2281 
 
31. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1723/5 v k.ú. Slivenec do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

 radní Plamínková 
 TISK č. 26735 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2282 
 
32. k návrhu na použití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Hudební 
divadlo v Karlíně v r. 2017 

 radní Wolf 
 TISK č. 26839 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2283 
 
33. k návrhu na upřesnění celkových nákladů investičních akcí v kap. 04 - Školství, mládež 
a sport 

 radní Ropková 
 TISK č. 26825 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2284 
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34. k návrhu na neudělení souhlasu zřizovatele k přijetí dědictví do vlastnictví příspěvkové 
organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola  

 radní Ropková 
 TISK č. 26632 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2285 
 
35. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele k přijetí dodatečného dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara 

 radní Ropková 
 TISK č. 26836 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2286 
 
36. k návrhu odpovědi paní Mgr. Blance Prskavcové na stížnost na Pedagogicko-
psychologickou poradnu pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1856/40                    
a k návrhu opatření přijatého odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního města 
Prahy 

 radní Ropková 
 TISK č. 26731 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2287 
 
37. k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport pro rok 2017 v souvislosti 
s rozšířením sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP 

 radní Ropková 
 TISK č. 26860 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2288 
 
38. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 23. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 26790 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2289  
 
39. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 24. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 26791 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2290 
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40. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 16.8.2017 do 22.8.2017 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 26876 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2291 
 
 
 
 
 
 

 25. primátorka hl. m. Prahy 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2231 ze dne 5.9.2017 k návrhu programu jednání 29. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14.9.2017 
 
TISK č. 26308 Doba projednávání:  11.16 – 11.20 

PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2292 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Na základě JUDr. Janderové, předsedkyně kontrolního výboru ZMHP, došlo 
k zařazení bodu “Petice“ v návrhu program jednání ZHMP na pevný čas 19.00 hodin. 
Dalším obdobně zařazeným bodem v návrhu programu byl bod „k návrhu personálních 
změn ve výborech ZHMP“, který byl zařazen na čas 18.45 hod. 
 Navržené usnesení bylo po diskusi k programu jednání ZHMP schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí radního Hadravy  - panu Mike, ve věci stížnosti zaslané členům Rady 
HMP a ZHMP na jednání strážníků MP HMP 
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K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace k postupu zajištění přípravy a realizace veřejné zakázky na nový ekonomický 
systém HMP 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 26932 

 
Informace - zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své činnosti k 
30.6.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27007 

 
Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-Kč bez DPH 
na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých ředitelů/ředitelek 
odborů za měsíc červenec 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 26798 
 

Přehled VZMR do 2 000 000,-Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000,-Kč bez DPH 
na stavební práce zadávaných ve výlučné kompetenci jednotlivých ředitelů/ředitelek 
odborů za měsíc červen 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 26606 
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30. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 11.21 hodin. 

 
 

Přijatá usnesení Rady HMP č. 2232 až č. 2292 jsou součástí tohoto zápisu. 
 
 

 
 
 
 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl. m. Prahy 
 

 
 
 

 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
 
  RNDr. Jana Plamínková 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy  
                                                    
                                                                                                     


