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Zápis 
 

ze 43. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 20. prosince 2016 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:   náměstkyně primátorky Kolínská 
   radní Hodek 
Ověřovatelé:  radní Plamínková 
   radní Grabein Procházka 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 43. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.05 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.06 – 9.09) 
 
Schválení zápisu ze 42. jednání Rady HMP ze dne 13. 12. 2016 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - náměstkyně primátorky 
 Kolínská, náměstek primátorky Dolínek,  radní Hodek) 
  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k uzavření Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících 
zařízení hl. m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23943 – zařazeno jako bod č. 11 

(Pro zařazení TISKU č. 23943 do programu dnešního jednání hlasovalo 8 radních, 3 byli 
nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek primátorky Dolínek, radní 
Hodek) 
 
k návrhu na uzavření smlouvy s TCP a.s. od 1. 1. 2017 na zajištění vybraných činností 
souvisejících se správou a provozem veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24340 – zařazeno jako bod č. 12 
(Pro zařazení TISKU č. 24340 do programu dnešního jednání hlasovalo 8 radních, 3 
byli nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek primátorky Dolínek, 
radní Hodek) 
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k návrhu revokace usnesení RHMP č. 1721 ze dne 27.6.2016 a návrhu na uzavření Smluv    
o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23697 – zařazeno jako bod č. 13 
(Pro zařazení TISKU č. 23697 do programu dnešního jednání hlasovalo 8 radních, 3 
byli nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek primátorky Dolínek, 
radní Hodek) 

 

k návrhu na vypořádání hl. m. Prahy s manžely Břetislavem a Ing. Silvou Šípkovými z důvodu 
znehodnocení pozemku parc. č. 111/3 k. ú. Střešovice, vodohospodářskou stavbou 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23735 – zařazeno jako bod č. 15 

(Pro zařazení TISKU č. 23735 do programu dnešního jednání hlasovalo 8 radních, 
3 byli nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek primátorky 
Dolínek, radní Hodek) 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Ostraha objektů - Blok č. IX" zadávanou na základě rámcové smlouvy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24269 – zařazeno jako bod č. 16 

(Pro zařazení TISKU č. 24269 do programu dnešního jednání hlasovalo 8 radních, 
3 byli nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek primátorky 
Dolínek, radní Hodek) 

 
 

Materiály dodatečně zařazené do ORR 
 
Primátorka hl. m. Prahy dala hlasovat o zařazení následujících materiálů do programu 
dnešního jednání Rady HMP jedním souhrnným hlasováním. (pro zařazení tisků do ORR 
hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - náměstkyně primátorky Kolínská, náměstek 
primátorky Dolínek, radní Hodek) 
 
k žádosti městské části Praha 20 o souhlas s bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. Horní 
Počernice z vlastnictví ČR - Ministerstvo vnitra, do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 20, předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,  
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24243 – zařazeno jako bod č. 78 ORR 

 
k návrhu na pronájem areálu Exnárova čp. 100, Milíčovský statek, Praha 4- Háje 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24055 – zařazeno jako bod č. 79 ORR 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23773 – zařazeno jako bod č. 80 ORR 
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k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, uzavření 
smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23522 – zařazeno jako bod č. 81 ORR 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, uzavření 
smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s podnájmy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24004 – zařazeno jako bod č. 82 ORR 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23891 – zařazeno jako bod č. 83 ORR 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22325 – zařazeno jako bod č. 84 ORR 

 
k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23131 – zařazeno jako bod č. 85 ORR 

 
Schválení programu 43. jednání Rady HMP  
 Program 43. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 8 radních, 3 byli nepřítomni - náměstkyně primátorky 
 Kolínská, náměstek primátorky Dolínek,  radní Hodek) 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. Zuzaně Kalabisové 
(rozené Růžičkové), dr. h. c. 
 

TISK č. 24109 Doba projednávání:  9.10 – 9.11 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3201 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  primátorka hl. m. Prahy 
 

k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje 
reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
TISK č. 24027 Doba projednávání:  9.12 – 9.14 

PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
PŘERUŠENO 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Projednávání materiálu bylo po diskusi na návrh předkladatelky přerušeno. 
 Přerušeno. 
 
 
 
 
 

4.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Zajištění počítačové podpory pro výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství 
pro hl. m. Prahu" 
 

TISK č. 23676 Doba projednávání:  9.15 – 9.18 
PŘIZVANÍ: 
M. Fišer, MBA – předseda představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
R. Králíček – člen představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3202 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k předložení návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu pražského centra 
kartových služeb  
 

TISK č. 24127 Doba projednávání:  9.19 – 9.21 
PŘIZVANÍ:  
M. Fišer, MBA – předseda představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
R. Králíček – člen představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3203 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

6.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k vypracování prováděcího projektu pro Multikanálový odbavovací systém pro navazující 
realizaci Multikanálového odbavovacího systému  
 
TISK č. 24048 Doba projednávání:  9.22 – 9.26 

PŘIZVANÍ: M. Fišer, MBA – předseda představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
R. Králíček – člen představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3204 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k pasportizaci optické infrastruktury a pasivní infrastruktury vhodné pro výstavbu 
optických sítí HMP  
 

TISK č. 23951 Doba projednávání:  9.27 – 9.29 
PŘIZVANÍ: M. Fišer, MBA – předseda představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
R. Králíček – člen představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3205 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

8.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k předložení objednávek služeb dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb  
v rámci naplňování konceptu Smart Cities  
 
TISK č. 24167 Doba projednávání:  9.30 – 9.31 

PŘIZVANÍ: M. Fišer, MBA – předseda představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 
R. Králíček – člen představenstva spol. Operátor ICT, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3206 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č.111 ze dne 27.1.2015 k návrhu zástupců HMP  
do odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR a orgánů Svazu měst a obcí ČR, 
ve znění usnesení Rady HMP č. 1078 ze dne 10.5.2016 a usnesení Rady HMP č. 1819 ze dne 
19.7.2016 

TISK č. 24300 Doba projednávání:  9.32 – 9.35 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3207 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Na základě doporučení radní Plamínkové, se kterým se předkladatelka 
ztotožnila, došlo k dílčí úpravě přílohy č. 1 k navrhovanému usnesení. 
 Navržené usnesení bylo po této úpravě přílohy k usnesení schváleno.  
 
Primátorka hl. m. Prahy přerušila jednání Rady HMP v 9.36 hodin. 
Primátorka hl. m. Prahy zahájila jednání Rady HMP v 10.15 hodin. 
 
Radní Grabein požádal o sloučenou rozpravu k TISKŮM: č. 24278, č. 23943,  
č. 24340, což bylo členy Rady HMP akceptováno. 
   

10.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu rozhodnutí rady HMP o výběru nabídky veřejné zakázky ,,Správa, provoz  
a údržba veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2017" 

TISK č. 24278 Doba projednávání:  10.16 – 10.17 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 
  Ing. Mach – SVM MHMP 
Ing. Plavec – předseda představenstva a generální ředitel společnosti TCP, a.s. 
Ing. Seidl – TCP, a.s. 
Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

Mgr. Čechová Náplavová – AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI s.r.o  
 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek   

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3208 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  



8 
 

 11.  radní Grabein Procházka 
 
k uzavření Smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících 
zařízení hl. m. Prahy 
 

TISK č. 23943 Doba projednávání:  10.18 – 10.19 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 
  Ing. Mach – SVM MHMP 
Ing. Plavec – předseda představenstva a generální ředitel společnosti TCP, a.s. 
Ing. Seidl – TCP, a.s. 
Mgr. Čechová Náplavová – AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI s.r.o  

STAŽENO 

  
  Materiál byl stažen z dnešního jednání Rady HMP. 
 Staženo. 
 
 
 
 
 
 

12.  radní Grabein Procházka 
 

k návrhu na uzavření smlouvy s TCP a.s. od 1. 1. 2017 na zajištění vybraných činností 
souvisejících se správou a provozem veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy  

 

TISK č. 24340 Doba projednávání:  10.20 – 10.21 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 
  Ing. Mach – SVM MHMP 
Ing. Plavec – předseda představenstva a generální ředitel společnosti TCP, a.s. 
Ing. Seidl – TCP, a.s. 
Mgr. Čechová Náplavová – AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI s.r.o  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3209 

  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  



9 
 

13.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu revokace usnesení RHMP č. 1721 ze dne 27.6.2016 a návrhu na uzavření Smluv 
 o výpůjčce  
 

TISK č. 23697 Doba projednávání:  10.22 – 10.24 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská  
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3210 

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

14.  radní Grabein Procházka 

 

ke schválení dodatku ke smlouvě s PRE, a.s. na dodávku elektrické energie pro veřejné 
osvětlení od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 

 
TISK č. 24306 Doba projednávání:  10.25 – 10.27 

PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3211 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na vypořádání hl. m. Prahy s manžely Břetislavem a Ing. Silvou Šípkovými  
z důvodu znehodnocení pozemku parc. č. 111/3 k. ú. Střešovice, vodohospodářskou 
stavbou  
 

TISK č. 23735 Doba projednávání:  10.28 – 10.29 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3212 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

16.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Ostraha objektů - Blok č. IX" zadávanou na základě rámcové smlouvy  
 
TISK č. 24269 Doba projednávání:  10.30 – 10.32 

PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3213 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  radní Plamínková 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2517, 1535/1, 1535/2, 1537, 1848, 1849,  
a 2521 v k.ú. Kunratice  do vlastnictví hlavního města Prahy  
 

TISK č. 24034 Doba projednávání:  10.33 – 10.36 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3214 

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

18.  radní Plamínková 

 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky  
 

TISK č. 23719 Doba projednávání:  10.37 – 10.39 
PŘIZVANÍ: Ing. Vermach, Ph.D. – ředitel OTV MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3215 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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19.  radní Plamínková 
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy  
s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce ke stavbě č. 3295, etapa 0013 Komunikace 
Božanovská - 2. část 
 

TISK č. 24006 Doba projednávání:  10.40 – 10.42 
PŘIZVANÍ: Ing. Vermach, Ph.D. – ředitel OTV MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3216 

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

20.  radní Plamínková 
 
k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. INO/54/11/010585/2016  
ze dne 19.7.2016 na realizaci veřejné zakázky "Zajištění komplexního systému nakládání  
s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy pro období 2016 - 2025" 
 

TISK č. 23656 Doba projednávání:  10.43 – 10.44 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
  Ing. Polák – OCP MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP  

STAŽENO 

  
 Materiál byl stažen z dnešního jednání Rady HMP.  
 Staženo. 
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s. zahájila v 10.45 hodin 
primátorka hl. m. Prahy.  

V úvodu upozornila, že ve vazbě na zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích a 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. 

 

21.  radní Wolf 

 
k personální změně v dozorčí radě společnosti Obecní dům, a.s. 
 

TISK č. 24210 Doba projednávání:  10.45 – 10.47 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3217 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Obecní dům, a.s., seznámil předkladatel – radní Wolf.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zakončila primátorka hl. m. 
Prahy v 10.47 hodin. 
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22. radní Hodek 
v zastoupení 

náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  
v hl. m. Praze na období 2016 – 2020 
 
TISK č. 22308 Doba projednávání:  10.48 – 10.49 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel ZSP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3218 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil náměstek primátorky 
Dolínek, zastupující předkladatele – radního Hodka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

23.  radní Ropková 

 
k návrhu na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo č. DIL/61/02/007908/2016 ze dne  
6. 6. 2016 s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
"Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, P6 - přestavba žákovských šaten" v objektu 
Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 2, 169 00 Praha 6 – Hradčany 
 

TISK č. 24049 Doba projednávání:  10.50 – 10.52 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3219 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Ropková 
 
k přípravě pozice hlavního města Prahy pro nové programové období 2021-2027 
 
TISK č. 24259 Doba projednávání:  10.53 – 10.55 

PŘIZVANÍ: PhDr. Hauser – ředitel FON MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3220 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

25.  radní Ropková 
 
k záměru odboru FON MHMP na realizaci veřejné zakázky "Publicita Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR" 
 

TISK č. 23544 Doba projednávání:  10.56 – 10.58 
PŘIZVANÍ: PhDr. Hauser – ředitel FON MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3221 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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26.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 03 Doprava  
 
TISK č. 24168 Doba projednávání:  10.59 – 11.00 

PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 
  Ing. Sládek -  pov. ředitel TSK HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3222 

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

27.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na přiznání odměn řediteli příspěvkové organizace ROPID a zástupcům 
statutárního orgánu příspěvkové organizace TSK HMP  
 

TISK č. 21859 Doba projednávání:  11.01 – 11.03 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel  RFD MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3223 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Po diskusi došlo k úpravě termínu v navrhovaném usnesení. Tato úprava 
 se promítla i do názvu usnesení a důvodové zprávy k tisku. 

Tímto způsobem upravené usnesení bylo schváleno. 
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28.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 14 k mandátní smlouvě č. MAN/21/09/006307/2014 
 
TISK č. 23404 Doba projednávání:  11.04 – 11.06 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3224 

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

29.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu Iniciální rámcové dohody o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I. D 
a okolní výstavby v lokalitě Krč 
 

TISK č. 24245 Doba projednávání:  11.07 – 11.08 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

STAŽENO 
  
 Materiál byl stažen z dnešního projednání Rady HMP. 
 Staženo.  
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30.  ředitelka MHMP 
 
k realizaci projektu "Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI Pražské 
metropolitní oblasti"  financovaného z operačního programu Technická pomoc  
 

TISK č. 24104 Doba projednávání:  11.09 – 11.10 
PŘIZVANÍ: Ing. Dobrovský – ředitel PRI MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3225 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

31.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu na uzavření soudního smíru 
 

TISK č. 23845 Doba projednávání:  11.11 – 11.12 
PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3226 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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32.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce věže 
Staroměstské radnice" 
 

TISK č. 23848 Doba projednávání:  11.13 – 11.15 
PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3227 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

33.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na zajištění financování akce Rekonstrukce oken Nové radnice a podání žádosti 
o podporu do operačního programu Životní prostředí  
 

TISK č. 24284 Doba projednávání:  11.16 – 11.18 
PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3228 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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34.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v řízení veřejné zakázky  
s názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově Nové radnice MHMP“ 
 

TISK č. 23977 Doba projednávání:  11.19 – 11.20 
PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3229 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

35.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru 
kontrolních činností MHMP na rok 2017 
 
TISK č. 24237 Doba projednávání:  11.21 – 11.23 

PŘIZVANÍ: Ing. Hejtíková - OKC MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3230 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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36.  ředitelka MHMP 
 
ke zrušení veřejné zakázky " Výměna vizualizačního systému ve velkém zasedacím sále  
na Nové radnici" 
 

TISK č. 22464 Doba projednávání:  11.24 – 11.25 
PŘIZVANÍ:                                           JUDr. Mařík – pověřen řízením: Sekce řízení úřadu 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3231 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. Další související informace podal Radě HMP JUDr. R. Mařík. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

37.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
"Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti 
odboru SMS MHMP II - doložka pro dětské domovy", zadávané v JŘBU 
 
TISK č. 24125 Doba projednávání:  11.26 – 11.28 

PŘIZVANÍ:                                   JUDr. Mařík – pověřen řízením: Sekce řízení úřadu 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstkyně primátorky Kolínská 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3232 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – ředitelka MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?sectionId=43
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?sectionId=43
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38.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 
TISK č. 24216 Doba projednávání:  11.29 – 11.30 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 

STAŽENO 
  
 Materiál byl stažen z dnešního jednání Rady HMP.  
 Staženo. 
 
 

39.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných  Radě hl.m. lPrahy 
 
TISK č. 24342 Doba projednávání:  11.31 – 11.32 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3233 
  
 
 
Bod č. 40 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 85 schváleného programu 
(11.33 – 11.34) 
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 9 radních, 2 byli nepřítomni – náměstkyně primátorky Kolínská, 
radní Hodek) 
 
1. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti SVC MHMP v roce 2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24170 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3234 
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2. k návrhu na schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. NAP/21/04/003741/2006 mezi 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a hlavním městem Prahou 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 23164 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3235 
 
3. k revokaci usnesení Rady HMP č. 68 ze dne 20.1.2015 k uzavření smlouvy o nabytí  
a zřízení služebnosti 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 23779 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3236 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kapitole 03 Doprava za účelem 
zajištění financování akce Štěrboholská spojka - D. Počernice - PHS 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24188 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3237 
 
5. k návrhu na financování akcí Městskou částí Praha 5 na majetku hl. m. Prahy, který je  
ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24135 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3238 
 
6. k návrhu na financování akcí Městskou částí Praha 6 na majetku hl. m. Prahy, který je  
ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24244 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3239 
 
7. k návrhu na změnu výše platu ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SVC 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24128 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3240 
8. k revokaci usnesení Rady HMP č. 73 ze dne 20.1.2015 k uzavření smlouvy o nabytí  
a zřízení služebnosti 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 23811 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3241 
  



24 
 

9. k návrhu na schválení Metodického pokynu, upravujícího postavení a působnost věcně 
příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým organizacím,  
ve kterých plní hl. m. Praha funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu a finančního 
hospodaření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 23655 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3242 
 
10. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Šeberov k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí  
na realizaci projektu "Pořízení kompostérů pro MČ Praha - Šeberov" 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24149 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3243 
 
11. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Řeporyje k podání žádosti na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace z programu Podpora vybraných 
projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi  
a dobrovolnými svazky obcí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24261 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3244 
 
12. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských  
a základních škol 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24225 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3245 
 
13. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24122 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3246 
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14. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů  
a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24110 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3247 
 
15. k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých  
v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Zaměstnanost pro MČ HMP, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 4 a Praha 10 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24136 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3248 
 
16. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zemědělství na náklady na činnost odborného lesního hospodáře a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24218 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3249 
 
17. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí 
na likvidaci léčiv a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24249 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3250 
   
18. k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu práce České 
republiky na výkon pěstounské péče určených pro MČ HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
městským částem Praha 4 a Praha 9 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24142 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3251 
 
19. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
o nevyčerpané neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví  
na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24248 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3252 
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20. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, MČ Praha 4 a MČ Praha 
14 na úhradu nákladů na sociální pohřby a k vratce finančních prostředků MMR 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24257 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3253 
 
21. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 o finanční prostředky přijaté  
od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24230 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3254 
   
22. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů  
na sociální pohřby 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24147 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3255 
 
23. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na program "Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství" 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24166 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3256 
 
24. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí 
určeného na krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření 
onemocnění tuberkulózou a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24233 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3257 
 
25. k návrhu na přijetí investičního transferu z Ministerstva životního prostředí na projekt 
realizovaný v rámci programu Likvidace škod po živelních pohromách určeného pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Nedvězí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 22746 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3258 
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26. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí MČ 
Praha 2 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24247 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3259 
 
27. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí MČ 
Praha 1 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24207 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3260 
 
28. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu poskytnutého 
 v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24226 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3261 
 
29. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu poskytnutého v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24173 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3262 
   
30. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24174 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3263 
31. k návrhu na přijetí investičního transferu ze Státního fondu životního prostředí  
na Program Zeleň do měst a jejich okolí, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Petrovice 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24180 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3264 
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32. k návrhu na přijetí investičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra  
na program Podpora prevence kriminality, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí investiční dotace MČ Praha 3 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24255 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3265 
 
33. k návrhu na přijetí investičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra  
na program Podpora prevence kriminality, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí investiční účelové dotace městské části 
Praha 19 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24182 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3266 
   
34. k návrhu na vrácení nevyčerpané části neinvestiční transferu ze státního rozpočtu  
z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 
2016 a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24112 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3267 
 
35. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Čakovice k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24256 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3268 
 
36. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 10 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24263 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3269 
 
37. k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu Ministerstva financí 
poskytnutých na financování projektu v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce  
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24270 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3270 
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38. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Úřadu práce České 
republiky na aktivní politiku zaměstnanosti, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha - 
Kolovraty 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24295 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3271 
 
39. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24303 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3272 
 
40. k návrhu na snížení investičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy 
na projekt financovaný v rámci Operačního programu Doprava a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 v kapitole 0329 - Doprava 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24132 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3273 
 
41. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy 
 pro prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby ČSPH Benzina v ul. Argentinská, Praha 7, 
na pozemcích parc. č. 1192/2, 1192/3 a 1192/4 v k.ú. Holešovice 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 23949 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3274 
 
42. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23984 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3275 
 
43. k návrhu směny pozemku parc. č. 1055/25, pozemku parc. č. 1055/28, části pozemku 
parc. č. 1057/1 a pozemku parc.č. 2692/54 k.ú. Stodůlky za část pozemku parc. č. 2220/1 
k. ú. Stodůlky ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22580 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3276 
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44. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 
měsíců s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 23996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3277 
 
45. k návrhu na úplatné postoupení pohledávky hlavního města Prahy bytovému družstvu 

 radní Lacko 
 TISK č. 23890 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3278 
 
46. k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 23644 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3279 
 
47. k návrhu na pronájem 1 bytu hlavního města Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 23832 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3280 
 
48. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dětský domov 
Charlotty Masarykové ze státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc a úprava rozpočtu v kap. 0505 v roce 2016 

 radní Lacko 
 TISK č. 24267 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3281 
   
49. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční dotace z kap. 0544  
v roce 2016 

 radní Lacko 
 TISK č. 24183 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3282 
 
50. k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora na stavbu 
č.41271 "Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy" 

 radní Hadrava 
 TISK č. 22998 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3283 
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51. k návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí daru č. DAH/66/03/001483/2016 uzavřené 
mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou zastoupenou Krajským ředitelstvím 
Policie hl. m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 23921 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3284 
   
52. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1770/29 a 1768/6 v k. ú. Slivenec  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Plamínková 
 TISK č. 23564 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3285 
 
53. k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a MČ Praha 20 
na provozování sběrného dvora 

 radní Plamínková 
 TISK č. 23896 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3286 
 
54. k návrhu na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace - 
grantu, uzavřené v rámci grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 23955 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3287 
   
55. k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů  
č. INO/54/10/008740/2012 uzavřené dne 24.8.2012, ve znění dodatků č. 1 až 4 

 radní Plamínková 
 TISK č. 23816 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3288 
 
56. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na  pozemek č. 2014/278 v k.ú. Chodov na dobu 
existence stavby č.8262 „ JM I Ukončení centrálního parku - etapa 0006 - západ“ 

 radní Plamínková 
 TISK č. 24198 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3289 
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57. k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/20/04/000219/2016  na dodatečné  
stavební práce pro stavbu č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, rekonstrukce  
ul. Stržné“ 

 radní Plamínková 
 TISK č. 24275 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3290 
 
58. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkové organizace Muzeum hlavního 
města Prahy v roce 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 24221 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3291 
 
59. k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkových organizací Divadlo Na 
zábradlí a Městská knihovna v Praze v roce 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 23961 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3292 
  
60. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Střední odborná 
škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 a Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s. 

 radní Ropková 
 TISK č. 22943 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3293 
 
61. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 

 radní Ropková 
 TISK č. 24097 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3294 
 
62. k návrhu na změnu účelu použití ponechaných investičních prostředků příspěvkové 
organizace Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 

 radní Ropková 
 TISK č. 24068 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3295 
63. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a fondu odměn  
u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2016 

 radní Ropková 
 TISK č. 24190 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3296 
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64. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u přispěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2016  
a k návrhu na odpis nedobytné pohledávky u příspěvkové organizace v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 

 radní Ropková 
 TISK č. 24219 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3297 
 
65. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež  
a sport 

 radní Ropková 
 TISK č. 24144 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3298 
  
 
66. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program "Financování 
asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky 
 a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2016" - modul A 

 radní Ropková 
 TISK č. 24194 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3299 
 
67. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na program "Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství" 

 radní Ropková 
 TISK č. 24165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3300 
 
68. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

 radní Ropková 
 TISK č. 24171 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3301 
 
69. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - Excelence 
základních škol 2016" 

 radní Ropková 
 TISK č. 24076 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3302 
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70. k dalšímu postupu financování projektů v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 24258 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3303 
 
71. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 9, Lovosická 42 

 radní Ropková 
 TISK č. 23600 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3304 
  
 
72. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 

 radní Ropková 
 TISK č. 24301 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3305 
 
73. k návrhu na rozpracování usnesení 2. pokračování 21. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 15.12.2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24308 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3306 
 
74. k návrhu na rozpracování usnesení 22. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
15.12.2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24103 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3307 
 
75.  Úkoly odborů magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24202 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3308 
 
76.  k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení  
na napěťové hladině VN č.8801110713 č.SPP S-133014, č. INO/21/04/005453/2011, 
stavba č.40554-Společný objekt Chodovec II. 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 23386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3309 
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77. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 23.11.2016 do 29.11.2016 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 23640 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3310 
 
78. k žádosti městské části Praha 20 o souhlas s bezúplatným nabytím pozemku  
v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví ČR - Ministerstvo vnitra, do vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřené správy městské části Praha 20, předložené podle § 13 odst. 4 obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24243 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3311 
 

79. k návrhu na pronájem areálu Exnárova čp. 100, Milíčovský statek, Praha 4- Háje 
 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24055 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3312 
 
80. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23773 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3313 
 
81. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23522 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3314 
 
82. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s podnájmy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24004 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3315 
83. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23891 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3316 



36 
 

84. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k nájemní smlouvě, uzavření 
smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22325 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3317 
 
85. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23131 
 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3318 
 

 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátorky hl. m. Prahy na interpelaci M. Ferjenčíka, člena ZHMP, 
vznesenou na jednání ZHMP, dne 24. 11. 2016, ve věci „společný objekt Chodovec II“ 

2.  s odpovědí radního Lacka – O. Václavíkovi na „podnět k projednání v ZHMP – 
ohrožení sídliště Písnice v Praze“ 

3. s odpovědí ředitelky MHMP na podání V. Röschla, ve věci požadavku na náhradu 
škody způsobené na vozidle 

4. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské na dopis Ing. arch. Smutného, M. A. 
Klody, Ing. arch. Lisecové a Ing. arch. MgA. Červinkové, ze dne 18.10.2016 ve věci: 
podnět iniciativy Metropolitní Praha  

5. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské na dopis Mgr. Dity Choděrové, ze dne 
2.11. 2016, ve věci obytného souboru „Na Šabatce“ 

 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Návrh postupu revitalizace vybrané prioritní stanice včetně navržení modelu spolupráce  
se soukromým investorem 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24307 

 
Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, akciová společnost za období říjen - prosinec 2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24323 
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Informace o financování akcí TSK hl. m. Prahy z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24282 

 
 Informace k dlouhodobému úkolu „Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“  
k sešitu 5 „Návrh postupu revitalizace vybrané prioritní stanice včetně navržení modelu 
spolupráce se soukromým investorem - Skalka“ 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 24143 

 
Zpráva představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke dni 30.9.2016 na základě 
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24251 
 

Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení ředitele 
MHMP č. 13/2016 evidovaných v listopadu 2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24297 

 
Aktuální stav poskytování informací o platech zaměstnanců MHMP a ředitelů 
příspěvkových organizací HMP 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24314 

 
Informace k výběru dodavatelů elektřiny a zemního plynu pro hlavní město Prahu  
a příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou na rok 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24299 
 

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 listopad 2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24325 
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43. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 11.35 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 3201 až č. 3318 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 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Karel Grabein Procházka 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


