
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 378 

ze dne  22.3.2011 

 

k návrhu změny Úkolů 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  
s účinností od 22. 3. 2011 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 HMP č. 15 ze dne 11. 1. 
2011, ve znění usnesení Rady HMP č. 102 ze dne 1. 2. 2011, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  

1.  zajistit realizaci plnění Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a 
zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu I. 
tohoto usnesení 

řediteli MHMP 

Termín: 23.3.2011 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Březina 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel MHMP  
Tisk: R-3719  
Provede: ředitel MHMP  
Na vědomí:
  

 odborům MHMP  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 378 ze dne 22. 3. 2011  
 
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. 15 ze dne 11. 1. 2011, ve znění usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 102 ze dne 1. 2. 2011, se mění takto: 

 
1. V Části I. Sekce ředitele Magistrátu u odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“          

se odstavec 2 zrušuje. 
 
2. V Části II. Sekce zahraničních vztahů a péče o občany  u odboru sociální péče       

se v odstavci 2 bod 2 zrušuje. 
Dosavadní body 3 až 29 se označují jako body 2 až 28. 

 
3. V Části III. Sekce dopravně správních agend a péče o území u odboru územního 

plánu se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 
„(2) Odbor územního plánu usměrňuje po odborné stránce následující organizace hlavního 
města Prahy, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání Rady hlavního města Prahy 
a Zastupitelstva hlavního města Prahy: 

Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
IČ: 70883858“. 
 
4. V Části IV. Sekce finanční a investic u odboru rozpočtu se v odstavci 2 

za písm. k) vkládá písm.  l), které zní: 
„l) provádí správu, sjednávání a uzavírání obchodů peněžního trhu vlastního hlavního města 
Prahy, včetně strukturovaných transakcí;“. 
Dosavadní písmena l) až x) se označují jako písmena m) až y). 

 
5. V Části V. Sekce vnitřních služeb města a majetku města u odboru krizového řízení 

se v odstavci 2 bod 3 zrušuje. 
 
6. V Části II. Sekce zahraničních vztahů a péče o občany  u odboru zdravotní péče 

odstavec 2 zní: 
„(2) Odbor zdravotní péče usměrňuje po odborné stránce následující organizace hlavního 
města Prahy, včetně přípravy a vyhotovení materiálů pro jednání Rady hlavního města Prahy 
a Zastupitelstva hlavního města Prahy: 

1. Městská poliklinika Praha 
IČ: 128601 

2. Městská nemocnice následné péče 
IČ: 45245843 

3. Centrum léčebné rehabilitace 
IČ: 45245649 

4. Dětský domov Charlotty Masarykové 
IČ: 00874957 

5. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územní středisko 
záchranné služby 
IČ: 638927“.  

 



Důvodová zpráva 
 
 
 
Přílohou č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1946 ze dne 3. 12. 2010 k návrhu působnosti členů 

Rady hlavního města Prahy, ve znění usnesení Rady HMP č. 1951 ze dne 7. 12. 2010 a usnesení Rady 
HMP č. 54 ze dne 25. 1. 2011, byla stanovena věcná příslušnost členů Rady hlavního města Prahy 
k organizacím zřízeným hlavním městem Prahou. S ohledem na  výše uvedené usnesení  je předkládán 
návrh úprav seznamu příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v Úkolech 
odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního 
města Prahy v samostatné působnosti, schválených jako příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 15 
ze dne 11. 1. 2011, ve znění usnesení Rady HMP č. 102 ze dne 1. 2. 2011. 

    
Současně je předkládán návrh na doplnění úkolů odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města 

Prahy, a to činnosti v oblasti provádění, správy, sjednávání transakcí a uzavírání obchodů peněžního 
trhu vlastního hlavního města Prahy, včetně strukturovaných transakcí. Jedná se o formální upřesnění  
již stanovených činností souvisejících s optimálním využitím finančních zdrojů hlavního města Prahy, 
včetně jejich zhodnocení a dále se zajišťováním finanční pozice hlavního města Prahy. 
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