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Zápis 
 

z 36. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 16. října 2018 od 8:30 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 
   náměstek primátorky Dolínek na konec jednání  
   radní Plamínková 
   radní Grabein Procházka na úvod jednání 
Ověřovatelé:  radní Hadrava 
   radní Hodek 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 36. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 8:40 hodin primátorka       
hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.  
 
1. Organizační záležitosti 
(8:41 – 8:44) 
 
 
Schválení zápisu z 35. jednání Rady HMP ze dne 9. 10. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – náměstkyně primátorky Kolínská, radní 
Plamínková, radní Grabein Procházka) 
  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 

Náměstek primátorky Dolínek požádal o projednání - k návrhu na zajištění Přehlídky 
2018. Materiál nebyl v písemné formě předložen.  

- zařazeno jako bod č. 7 
 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru jako příspěvek na provoz 
Národního informačního systému integrovaného záchranného systému  

- radní Hadrava 
- TISK R-29900 
- zařazeno jako bod č. 11 
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k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků v zadávacím řízení a k návrhu na rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavba č. 42979 Terezín – 
rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby“ a k návrhu na úpravu celkových investičních 
nákladů stavby č. 42979 Terezín – rek. objektu Pražská  

- radní Hodek 
- TISK R-30909 
- zařazeno jako bod č. 16 

 
k návrhu na zpracování studie proveditelnosti k možnostem postavit multifunkční centrum 
„OKO NAD PRAHOU“ na Letné  

- primátorka hl. m. Prahy  
- TISK R-31160  
- zařazeno jako bod č. 4 

 
k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na 
pozemku parc.č. 2913 v k.ú. Stodůlky  

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31024 
- zařazeno jako bod č. 17 

 
k návrhu na schválení soudního smíru  

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31012 
- zařazeno jako bod č. 18 

 
k návrhu na uzavření dohody o narovnání – pozemky parc.č. 1608/20 a 1608/32 k. ú. 
Ďáblice  

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31135 
- zařazeno jako bod č. 19 

 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následné 
smlouvy a následné smlouvy o zřízení služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace  

- radní Grabein Procházka  
- TISK R-31266 
- zařazeno jako bod č. 23 ORR  

 
Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o dodatečně zařazených materiálech do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 – náměstkyně primátorky 
Kolínská, radní Plamínková. 
 
Schválení programu 36. jednání Rady HMP  
 Program 36. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 9, nepřítomen 2 - náměstkyně primátorky Kolínská, radní 
Plamínková)  
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2.  primátorka hl. m. Prahy  

 
k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 
 

TISK R-31192 Doba projednávání:  8:45 – 8:47 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka odboru ZIO 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2654 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka                         
– primátorka hl. m. Prahy a uvedla, že bylo vyjmuto z přílohy č. 1 k návrhu usnesení 
pojmenování parku v obvodu MČ Prahy 1, v souvislosti s tímto se upravuje návrh 
usnesení v bodě I. tak, že se vypouští slovo „a parku“.  
 
 Navržené usnesení s výše uvedenými úpravami bylo schváleno.  
 
 
 
 

3.  primátorka hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Rozšíření 
diskových polí a SAN“ 
 
TISK R-31271 Doba projednávání:  8:48 – 8:49 

PŘIZVANÍ: Ing. Fialka – ředitel odboru INF MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská       

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2655 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka                          
– primátorka hl. m. Prahy.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátorka hl. m. Prahy  
 
k návrhu na zpracování studie proveditelnosti k možnostem postavit multifunkční 
centrum „OKO NAD PRAHOU“ na Letné  
 

TISK R-31160 Doba projednávání:  8:50 – 8:55 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská       

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2656 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka                          
– primátorka hl. m. Prahy.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil náměstek primátorky Dolínek a navrhl 
úpravu návrhu usnesení v bodě II.1.1. a to tak, že se vypouští z odstavce věta „jako 
součást zadávací dokumentace budoucího koncesního řízení pro hledání strategického 
partnera pro společný podnik dle předložené předběžné analýzy – bodu I. tohoto usnesení“. 
S takto navrhovanou úpravou se primátorka hl. m. Prahy ztotožnila.   
 Radní Wolf navrhl Radě HMP nehlasovat o tomto návrhu usnesení                       
a přenechat rozhodnutí nové Radě HMP po jejím zvolení. 
 Následovala diskuse, do které se zapojila většina členů Rady HMP.  
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k posílení kapacity vlaků, dokončení integrace rychlíků a železniční dopravy do systému 
PID 

TISK R-30924 Doba projednávání:  8:56 – 8:58 
PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – RFD MHMP 
                                                                                      Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská         
                                         radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2657 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátorky 
Dolínek a upozornil odbor ROZ MHMP a ROPID, že je potřeba připravit podklady týkající 
se vyčíslení nákladů.   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na úhradu kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů na odbavovací 
zařízení pro implementaci MOS a úhradu ztráty na tržbách z nově schválených slev 
 

TISK R-31151 Doba projednávání:  8:59 – 9:06 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – RFD MHMP 
                                                                                      Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská        

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2658 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 Na dotaz primátorky hl. m. Prahy ohledně oprávněného požadavku odpovídal 
náměstek primátorky Dolínek a Ing. et Ing. Tomčík, ředitel ROPID, který dále předložený 
materiál doplnil.  
 Náměstek primátorky Dolínek navrhl úpravu návrhu usnesení v bodě I.1. tak, 
že se vypouští z odstavce část věty „zvýšených mzdových nákladů za 2. pololetí 2018 ve 
výši 32 124,3 tis. Kč“, v souvislosti s tímto dochází k úpravě výše finanční částky v rámci 
bodu I.2.    
 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.  
 

7.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na zajištění Přehlídky 2018 

Materiál nebyl v písemné formě předložen.                                                                                  
Doba projednávání:  9:07 – 9:08 

PŘIZVANÍ: Ing. Šíma – RFD MHMP 
                                                                                      Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská        

                                       radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2659 
 
 S předloženým materiálem Radu HMP podrobně seznámil předkladatel            
– náměstek primátorky Dolínek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  radní Lacko 
 
k návrhu na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové 
 

TISK R-30953 Doba projednávání:  9:09 – 9:11 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN:                        2 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská        
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2660 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Lacko.  
 Na dotaz primátorky hl. m. Prahy ohledně důvodu zrušení výběrového řízení 
a dalšího postupu odpovídal PhDr. Klinecký, ředitel odboru ZSP MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

9.  radní Hadrava  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávky 
cyklistické výstroje pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky" - 90917  
 

TISK R-31097 Doba projednávání:  9:12 – 9:14 

PŘIZVANÍ: Mgr. Klema – náměstek pro výkon 
služby Městské policie HMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská      
                                                                  radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2661 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Hadrava.   
 Na dotaz radní Ropkové ohledně podané nabídky odpovídal Mgr. Klema, 
náměstek pro výkon služby Městské policie HMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  radní Hadrava  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávky 
zimních kalhot pro potřeby Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky" 
 

TISK R-31040 Doba projednávání:  9:15 – 9:16 
PŘIZVANÍ: Mgr. Klema – náměstek pro výkon 
služby Městské policie HMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2662 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

11.  radní Hadrava  

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru jako příspěvek na provoz 
Národního informačního systému integrovaného záchranného systému  
 
TISK R-29900 Doba projednávání:  9:17 – 9:18 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2663 

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

 
k návrhu na jmenování člena správní rady Domu národnostních menšin o.p.s. se sídlem 
Vocelova 602/3, Praha 2, IČO: 28516346 
 

TISK R-31030 Doba projednávání:  9:19 – 9:20 

PŘIZVANÍ: Mgr. Hajná – RED MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2664 

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

13.  radní Wolf  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací        
v oblasti kultury v roce 2018 
 
TISK R-31036 Doba projednávání:  9:21 – 9:22 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel odboru KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská       

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2665 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf.  
 Primátorka hl. m. Prahy upozornila, že navrhované usnesení je předkládáno 
Radě HMP se zpožděním a vyjádřila nesouhlas s takovýmto postupem.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Hodek  
 
k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů 
 

TISK R-31254 Doba projednávání:  9:23 – 9:25 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP 
MHMP  
                                                                            K. Kobliha – Správa pražských hřbitovů, p. o.  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2666 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Hodek.  
 K předloženému materiálu se vyjádřila pověřená ředitelka MHMP                   
Ing. Javornická.  
 Na dotaz náměstka primátorky Dolínka ohledně fungování organizace 
odpovídal K. Kobliha, zástupce organizace Správa pražských hřbitovů p. o.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili členové Rady HMP, pověřená 
ředitelka MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

15.  radní Hodek  
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 41929 Domov pro seniory Krč II - projektant etapy 0001 a 0002" 
 

TISK R-31050 Doba projednávání:  9:26 – 9:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP  

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

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2667 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hodek.  
 K předloženému materiálu se podrobně vyjádřil Ing. Prajer, ředitel OSI 
MHMP.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Hodek  

 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků v zadávacím řízení a k návrhu na 
rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavba č. 42979 
Terezín – rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby“ a k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 42979 Terezín – rek. objektu Pražská  
 
TISK R-30909 Doba projednávání:  9:28 – 9:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2668 

 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hodek.  
 Předložený materiál doplnil Ing. Prajer, ředitel OSI MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

17.  radní Grabein Procházka  

 
k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na 
pozemku parc.č. 2913 v k.ú. Stodůlky  
 

TISK R-31024 Doba projednávání:  9:30 – 9:31 
PŘIZVANÍ: ---  

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

                                       radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2669 
 
 S předloženým materiálem seznámil Radu HMP předkladatel – radní Grabein 
Procházka.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Grabein Procházka  

 
k návrhu na schválení soudního smíru  
 

TISK R-31012 Doba projednávání:  9:32 – 9:33 
PŘIZVANÍ: JUDr. Liakou – HOM MHMP   

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

                                       radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2670 

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

19.  radní Grabein Procházka  

 
k návrhu na uzavření dohody o narovnání – pozemky parc.č. 1608/20 a 1608/32 k. ú. 
Ďáblice  
 

TISK R-31135 Doba projednávání:  9:34 – 9:36 
PŘIZVANÍ: JUDr. Liakou – HOM MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL:                        1 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská 
                                                                                      náměstek primátorky Dolínek 

                                       radní Plamínková                                                           
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2671 

 
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 Předložený materiál podrobně doplnila JUDr. Liakou – HOM MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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20.  pověřená ředitelka MHMP 

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

TISK R-31364 Doba projednávání:  9:37 – 9:38 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      náměstek primátorky Dolínek          

                                       radní Plamínková                                                               
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2672 

 
 
 
Bod č. 21 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 23 schváleného programu 
(9:39 – 9:40) 
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 8, nepřítomen 3 – náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek 
primátorky Dolínek, radní Plamínková)  
 
 
1. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na úhradu zvýšených nákladů           
na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace v roce 2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-29140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2673 
 
2. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Lysolaje k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31150 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2674 
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3. 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 R-30954 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2675 
 
4. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu 
Technická pomoc na financování projektu Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II. 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31074 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2676 
 
5. 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 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31098 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2677 
 
6. 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 Rozvojem 
výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha - Řeporyje 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31181 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2678 
 
7. 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 určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31184 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2679 
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8. 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 R-31191 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2680 
 
9. 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 10 
(pozemky v k.ú. Vršovice) 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2681 
 
10. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - garáže, 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Holešovice, obec Praha 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31028 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2682 
 
11. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31014 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2683 
 
12. k návrhu na použití fondu investic u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná 
služba hl.m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 

 radní Lacko 
 TISK R-31154 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2684 
 
13. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemků s Povodím Vltavy, státním podnikem 

 radní Plamínková 
 TISK R-30700 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2685 
   
14. k návrhu OCP MHMP na uzavření smluv se 3 právnickými osobami ohledně přeložek 
podzemních vedení v místě úprav koryta vodního toku Rokytka 

 radní Plamínková 
 TISK R-29749 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2686 
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15. k návrhu na jmenování zástupců zřizovatele ve školských radách při školách 
zřizovaných hlavním městem Prahou 

 radní Ropková 
 TISK R-31143 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2687 
 
16. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež            
a sport 

 radní Ropková 
 TISK R-31170 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2688 
 
17. 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 31.08.2018" 

 radní Ropková 
 TISK R-31080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2689 
 
18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                       
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program "Podpora výuky 
plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)" 

 radní Ropková 
 TISK R-31083 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2690 
 
19. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice 

 radní Hodek  
 TISK R-30915 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2691 
   
20. 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 R-31053 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2692 
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21. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018 

 radní Hodek  
 TISK R-31141 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2693 
 
22. k revokaci usnesení Rady HMP č.956 ze dne 24.4.2018 k Pravidlům pro stanovení             
a sjednání platů a mezd ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací zřízených hlavním 
městem Prahou a pro poskytování odměn ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31171 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2694 
   
23. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace  

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31266 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2695 
 
 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátorky hl. m. Prahy na interpelaci I. Hrůzy během jednání ZHMP dne 
6. 9. 2018 ohledně plnění programového prohlášení vládnoucí koalice  

2. s odpovědí pověřené ředitelky MHMP na podání AK PETERKA & PARTNERS ve věci 
stížnosti na postup Odboru stavebního řádu MHMP  
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36. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 9:41 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2654 až č. 2695 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Daniel Hodek  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


