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Zápis 
 

z 34. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 2. října 2018 od 9:00 hodin v prostředním salónku v prostorách 

primátorky hl. m. Prahy  
 

 
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 Kolínská 
   radní Hadrava 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 34. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9:08 hodin primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9:09 – 9:15) 
 
Schválení zápisu z 33. jednání Rady HMP ze dne 25. 9. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k revokaci usnesení Rady HMP k záměru zvýhodnění parkování vozidel s hybridním 
pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy  

- TISK R-31248 
- náměstek primátorky Dolínek  
- zařazeno jako bod č. 7 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. NAP/83/14/016423/2014 ze dne 
17. 9. 2014 

- TISK R-30899  
- radní Grabein Procházka 
- zařazeno jako bod č. 9 

 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k předání akcií emitenta PVA a.s.  

- TISK R-31231 
- radní Wolf 
- zařazeno jako bod č. 47 ORR  
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Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o materiálech dodatečně zařazených do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 11.  
 
 
Materiály přeřazené z hlavního programu do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu provozu záchytného parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí pro ZOO 
Praha na rok 2019 

- TISK R-31186  
- náměstek primátorky Dolínek    
- zařazeno jako bod č. 46 ORR  

 
 
Materiály odložené na následující jednání Rady HMP 
 
k záměru realizace nabídkových řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících v městské autobusové dopravě 

- TISK R-30349 
- náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na pořízení objektu na realizaci sportovních a volnočasových pobytových aktivit 

- TISK R-31220 
- náměstek primátorky Dolínek  

 
k dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 

- TISK R-30540 
- náměstek primátorky Dolínek  

 
Náměstek primátorky Dolínek požádal o projednání  personální změny v dozorčí radě 
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a to v režimu valné hromady 
této společnosti. Materiál v písemné formě nebyl předložen. 

 
- zařazeno jako bod č. 6  

 
 
Schválení programu 34. jednání Rady HMP  
 Program 34. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění 
služeb databázového prostředí Oracle v DC Chodovec“ 
 
TISK R-30988 Doba projednávání:  9:16 – 9:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Fialka, MBA – ředitel odboru INF 
MHMP  
PŘERUŠENO    

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy.   
 
 Primátorka hl. m. Prahy navrhla z technických důvodů přerušení projednávání 
tohoto návrhu usnesení, s čímž se ostatní členové Rady HMP ztotožnili.  
  
 PŘERUŠENO 
 
 
 
 
 

3.  primátorka hl. m. Prahy, náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků, o výběru návrhu a o udělení 
cen, odměn a jiných plateb v soutěži o návrh „Dvorecký most“ 
 
TISK R-31219 Doba projednávání:  9:20 – 9:27 

PŘIZVANÍ: Ing. Hankovec – OSI MHMP 
                                                                                      Mgr. Křesálek  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2546 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobně předkladatelka         
– primátorka hl. m. Prahy.   
 Předložený materiál doplnil náměstek primátorky Dolínek, dále                            
Mgr. Štěpánek, CSc. – předseda politického klubu ZHMP Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL, 
STAN.   
 Náměstkyně primátorky Kolínská navrhla doplnit navržené usnesení u bodu 
IV.1. o úkol pro OSI MHMP ve znění – Rada HMP ukládá MHMP OSI připravit navazující 
jednací řízení bez uveřejnění s termínem do konce listopadu 2018.   
 
 Navržené usnesení bylo s doplněním schváleno.  
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4.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na prodloužení smluv s dopravci příměstských linek v součinnosti se 
Středočeským krajem 
 

TISK R-30541 Doba projednávání:  9:28 – 9:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP 
                                                                                      Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL                         1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2547 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu Plánu zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v období 2018 - 2019 
 

TISK R-31008 Doba projednávání:  9:30 – 9:34 
PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2548 

  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátorky 
Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
 

Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
zahájila v 9:35 hodin primátorka hl. m. Prahy.  

V úvodu upozornila, že v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona                   
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) a dle ustanovení § 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jedná Rada HMP při působnosti valné 
hromady, podle jednacího řádu Rady HMP a již schváleného programu a nebude zvolen 
ověřovatel, předsedající, ani zapisovatelka.  

 
 

6.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k personální změně v dozorčí radě společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
a.s.  
 
Materiál v písemné formě nebyl předložen      Doba projednávání:  9:35 – 9:43 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  2 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL                         2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2549 
  
  
 Radu HMP jednající v působnosti valné hromady společnosti Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil s návrhem náměstek primátorky Dolínek.  
 Náměstek primátorky Dolínek navrhl Valné hromadě, aby z dozorčí rady byl 
odvolán ********** a na tuto pozici navrhl **************, zaměstnance TSK HMP, a.s.  
 K předloženému materiálu se vyjádřila náměstkyně primátorky Kolínská,  
radní Plamínková a Mgr. Štěpánek - předseda politického klubu ZHMP Trojkoalice Zelení, 
KDU-ČSL, STAN, kteří nedoporučili hlasovat o návrhu bez písemného materiálu s tím, že 
tato personální změna nebyla s jejich politickým klubem předem projednána. 
K uvedeným námitkám se vyjádřila primátorka hl. m. Prahy a následně nechala o návrhu 
předneseném nám. Dolínkem hlasovat. 
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
zakončila primátorka hl. m. Prahy v 9:43 hodin. 
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7.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k revokaci usnesení Rady HMP k záměru zvýhodnění parkování vozidel s hybridním 
pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy  
 

TISK R-31248 Doba projednávání:  9:44 – 9:45 
PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2550 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

8.  radní Grabein Procházka  

 
k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/014342/2008             na 
pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6       - 
V Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 

TISK R-30675 Doba projednávání:  9:46 – 9:53 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  5  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 5 
                                                                                      NEHLASOVAL                         1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

NESCHVÁLENO    
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 Předložený materiál doplnil Ing. Rak - ředitel odboru HOM MHMP.  
 Radní Grabein Procházka uvedl, že materiál, tak je předkládán Radě HMP, byl 
projednán a odsouhlasen v příslušné komisi Rady HMP.  
 Náměstkyně primátorky Kolínská navrhla přerušit projednávání tohoto 
návrhu usnesení.  
 Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o návrhu náměstkyně Kolínské na 
přerušení projednávání tohoto návrhu usnesení, což nebylo přijato. Následovalo 
hlasování o navrženém usnesení – pro hlasovalo 5, zdržel se 3, nehlasoval 3. 
 
 Navržené usnesení nebylo schváleno.  
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9.  radní Grabein Procházka  
 
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. NAP/83/14/016423/2014 ze dne 
17. 9. 2014 
 

TISK R-30899 Doba projednávání:  9:54 – 9:55 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0                                                                         
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO                    2551  

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

10.  radní Plamínková  

 
k návrhu na vyhlášení soutěže "Šetrné stavby v Praze 2018" 
 

TISK R-30546 Doba projednávání:  9:56 – 9:57 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
                                                                                      NEHLASOVAL                         2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2552 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková.  
 Následovala diskuse, do které se zapojili členové Rady HMP.  
 Na dotazy primátorky hl. m. Prahy odpovídal RNDr. Kyjovský – ředitel OCP 
MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo po diskusi schváleno.  
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11.  radní Wolf  
 
k podání žádosti o zaregistrování ochranné známky BABA 1932 
 
TISK R-30984 Doba projednávání:  9:58 – 9:59 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
                                                                                      NEHLASOVAL                         1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2553 

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

12.  radní Wolf 
 
k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - V. kolo 
 
TISK R-31091 Doba projednávání:  10:00 – 
10:01 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2554 

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

 
k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětské centrum 
Paprsek 
 

TISK R-30946 Doba projednávání:  10:02 – 
10:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Prokopová Nesrstová – odbor ZSP 
MHMP  
                                                                                      Mgr. Hejlová – Dětské centrum 
Paprsek   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2555 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hodek.  
 Na výzvu primátorky hl. m. Prahy se Radě HMP představila Mgr. Hejlová – 
navržená do funkce ředitelky Dětského centra Paprsek.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

14.  radní Hodek  
 
k návrhu na vyhlášení Grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019 
 

TISK R-30537 Doba projednávání:  10:06 – 
10:07 

PŘIZVANÍ: Ing. Prokopová Nesrstová – odbor ZSP 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2556 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Hodek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  pověřená ředitelka MHMP 

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

TISK R-31247 Doba projednávání:  10:08 – 
10:09 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2557 
  
 
Bod č. 16 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 47 schváleného programu 
(10:10 – 10:11) 
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) 
 
 
1. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu 
rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7, na rok 
2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31034 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2558 
 
2. k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládeže a sportu a úpravu 
rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy v působnosti 
odboru SVC MHMP na rok 2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31060 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2559 
 
3. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31071 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2560 
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4. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 za účelem financování mezinárodního projektu 
Urban Nature Lab realizovaného v rámci komunitárního programu Horizont 2020 a 
projektu Kotlíkové dotace Praha II. 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30812 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2561 
 
5. 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 z 
Operačního programu potravinové a materiální pomoci a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30959 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2562 
 
6. 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 11 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30961 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2563 
 
7. 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 určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 4 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30963 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2564 
   
8. 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 7 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31021 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2565 
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9. 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 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - Troja 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31023 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2566 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                                   
o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání nelékařů          
v oboru urgentní medicína 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31038 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2567 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31045 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2568 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rámci 
programu Příspěvek zoologickým zahradám 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31048 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2569 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer 
ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním z Národního programu 
Životní prostředí - NIV určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 8 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31054 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2570 
   
14. 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 určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 15 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31055 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2571 
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15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31063 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2572 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty 
ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31070 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2573 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31089 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2574 
 
18. 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 určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha - Dolní Měcholupy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31095 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2575 
 
19. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30647 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2576 
   
20. k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl. m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30987 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2577 
 
21. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK R-30799 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2578 
 



14 
 

22. k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí MHMP Městské policie hl. m. 
Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK R-30964 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2579 
 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OCP MHMP na rok 2018         
v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 radní Plamínková 
 TISK R-31061 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2580 
 
24. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská 
infrastruktura 

 radní Plamínková 
 TISK R-31107 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2581 
 
25. k návrhu na uhrazení nákladů spojených s členstvím hlavního města Prahy v zájmovém 
sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR 

 radní Plamínková 
 TISK R-31099 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2582 
   
26. k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP 

 radní Wolf 
 TISK R-31004 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2583 
 
27. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - KUC MHMP a kapitoly 09 - SLU MHMP v 
souvislosti se zajištěním národního festivalu RE:PUBLIKA 

 radní Wolf 
 TISK R-31049 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2584 
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28. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Studio Ypsilon, Divadlo 
v Dlouhé, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo pod Palmovkou, Minor 
a Národní kulturní památka Vyšehrad 

 radní Wolf 
 TISK R-31062 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2585 
 
29. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 radní Ropková 
 TISK R-30119 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2586 
 
30. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 

 radní Ropková 
 TISK R-30979 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2587 
 
31. odstoupení od podmínek realizace u projektů odboru SML MHMP v rámci 8. výzvy OP 
PPR a úpravě rozpočtu v kap. 04 a 09 v roce 2018 

 radní Ropková 
 TISK R-31031 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2588 
   
32. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 radní Ropková  
 TISK R-31117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2589 
 
33. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2399 ze dne 4.9.2018 k vyhlášení 45. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK R-31090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2590 
 
34. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu odboru HMP z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 radní Ropková 
 TISK R-31130 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2591 
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35. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační program "Podpora sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných 
škol na období září - prosinec 2018" 

 radní Ropková 
 TISK R-31152 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2592 
 
36. k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické osoby Dvouletá 
katolická střední škola, se sídlem Praha 8 - Karlín, Vítkova 15/12, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

 radní Ropková 
 TISK R-31100 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2593 
 
37. k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Metropolitní 
odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Praha 4, Táborská 350/32 

 radní Ropková 
 TISK R-31111 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2594 
 
38. k návrhu odpovědi na stížnost na právnickou osobu Jedličkův ústav a Mateřská škola           
a Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 

 radní Ropková 
 TISK R-30958 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2595 
 
39. k návrhu na úpravu rozpočtu, a čerpání fondu investic příspěvkových organizací                      
v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 

 radní Hodek 
 TISK R-30971 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2596 
 
 
40. k návrhu k porušení rozpočtové kázně příspěvkových organizací v působnosti odboru 
ZSP MHMP 

 radní Hodek 
 TISK R-30928 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2597 
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41. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací v působnosti 
odboru ZSP MHMP v roce 2018 

 radní Hodek 
 TISK R-30974 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2598 
 
42. k návrhu na ocenění fyzických osob za jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 2018 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31227 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2599 
 
 
43. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 22.8.2018 do 28.8.2018 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK R-30914 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2600 
 
44. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 29.8.2018 do 4.9.2018 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP  
 TISK R-30965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2601 
 
 
45. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 5.9.2018 do 11.9.2018 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP  
 TISK R-31013 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2602 
 
46. k návrhu na úpravu provozu záchytného parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí pro 
ZOO Praha na rok 2019 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31186 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2603 
 
47. k předání akcií emitenta PVA a.s.  

 radní Wolf  
 TISK R-31231 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2604 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka na podání společnosti Leo Express ve věci 
problematiky smluvního zajištění provozu železničních linek  

2. s odpovědí náměstkyně primátorky Kislingerové na podání V. Forkoše ve věci 
ručitelského závazku  

3. s odpovědí předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP na podání P. Svobody ve věci 
„Petice proti parkovišti namísto lesa v Praze-Klánovicích“ 

4. s elektronickým podáním V. Lokšové ze dne 30. 9. 2018 adresované členům ZHMP 
5. s elektronickým podáním R. Ucháče ze dne 1. 10. 2018 adresované členům ZHMP 

týkající se sdělení o podaném trestním oznámení ve věci obnovy Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí  

 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem 
Prahou ve věci padělání lékařského posudku 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-30981 

 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem 
Prahou ve věci padělaných parkovacích stíracích karet 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31035 
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34. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 10:12 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2546 až č. 2604 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Mgr. Petra Kolínská 
  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


