Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2720
ze dne 8.11.2016
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
1.

s účinností od 1.1.2017 zřízení odboru hospodaření s majetkem MHMP

2.

s účinností od 1.1.2017 zřízení odboru evidence majetku MHMP

3.

s účinností od 1.1.2017 zřízení oddělení sekretariátu v odboru odboru hospodaření s
majetkem MHMP

4.

s účinností od 1.1.2017 převedení oddělení právních činností, oddělení
ekonomického, oddělení správy majetku, oddělení využití majetku, oddělení
pozemkového servisu, oddělení technicko-realizačního a oddělení veřejného
osvětlení ze stávajícího odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do odboru
hospodaření s majetkem MHMP

5.

s účinností od 1.1.2017 převedení oddělení sekretariátu, oddělení evidence,
oddělení výkonu vlastnických práv, oddělení geodetických činností a oddělení
městských částí ze stávajícího odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do
odboru evidence majetku MHMP

6.

s účinností od 1.1.2017 začlenění odboru hospodaření s majetkem MHMP a odboru
evidence majetku MHMP do Sekce finanční a správy majetku

7.

s účinností od 1.1.2017 převedení oddělení strategie a podpory podnikání ze
stávajícího odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do odboru
projektového řízení MHMP

8.

s účinností od 1.1.2017 zrušení odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

9.

s účinností od 1.1.2017 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města
Prahy, schváleného jako příloha č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy č. 528 ze
dne 17.3.2015, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. ředitelce MHMP
1. realizovat změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu
I.1 až I.8. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2016
2.

provést pracovněprávní úkony dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2016

2. MHMP - RED MHMP
1. připravit změnu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních
organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné
působnosti, ve znění pozdějších změn, dle bodu I.1 až I.8 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2016

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

ředitelka MHMP
R-23908
ředitelka MHMP, MHMP - RED MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 8. 11. 2016
Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady
HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1271 ze dne 2. 6. 2015,
usnesení Rady HMP č. 1860 ze dne 11. 8. 2015, ve znění usnesení Rady HMP č. 1861 ze dne
11. 8. 2015 a usnesení Rady HMP č. 697 ze dne 29. 3. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č.
1254 ze dne 24. 5. 2016, ve znění usnesení Rady HMP č. 2103 ze dne 26. 8. 2016, ve znění
usnesení Rady HMP č. 2104 ze dne 26. 8. 2016 a ve znění usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne
25. 10. 2016 se mění takto:
1. V Článku 3 odst. 2 písm. a) se slova:
„PRI – odbor projektového řízení
•
•

odd. přípravy a realizace projektů
odd. zprostředkujícího subjektu ITI“

nahrazují slovy:
„PRI – odbor projektového řízení
•
•
•

odd. přípravy a realizace projektů
odd. zprostředkujícího subjektu ITI
odd. strategie a podpory podnikání“

2. V článku 3 odst. 2 písm. c) se slova:
„SVM – odbor evidence, správy a využití majetku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. právních činností
odd. ekonomické
odd. evidence
odd. správy majetku
odd. výkonu vlastnických práv
odd. využití majetku
odd. pozemkového servisu
odd. technicko-realizační
odd. geodetických činností
odd. městských částí
odd. veřejného osvětlení
odd. strategie a podpory podnikání“

nahrazují slovy:
„HOM – odbor hospodaření s majetkem

•
•
•
•
•
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. právních činností
odd. ekonomické
odd. správy majetku
odd. využití majetku
odd. pozemkového servisu
odd. technicko-realizační
odd. veřejného osvětlení

EVM – odbor evidence majetku
•
•
•
•
•

odd. sekretariátu
odd. evidence
odd. výkonu vlastnických práv
odd. geodetických činností
odd. městských částí“

3. V příloze č. 1 písm. A) se slova:
„Odbor projektového řízení
1.
Odbor projektového řízení je odborem Magistrátu, který v samostatné působnosti
monitoruje informační zdroje Evropské unie, ESI fondů a dalších finančních mechanismů a
informuje, konzultuje, metodicky podporuje a předává podněty Radě HMP, vedoucím
pracovníkům MHMP a Magistrátem zřizovaným organizacím, jejichž agendy se týkají;
spravuje a aplikuje interní postupy Magistrátu pro přípravu a realizaci projektů,
financovaných z Evropské unie, ESI fondů a dalších finančních mechanismů s výjimkou
projektů, jejichž věcná náplň souvisí s působností řídícího orgánu OP PPR; metodicky
podporuje přípravu a realizaci projektů Magistrátu financovaných z Evropské unie, ESI fondů
a dalších finančních mechanismů, s výjimkou projektů, jejichž věcná náplň souvisí
s působností řídícího orgánu OP PPR; vede evidenci, vytváří a spravuje centrální databázi
připravovaných a realizovaných projektů Magistrátu financovaných z Evropské unie, ESI
fondů a dalších finančních mechanismů; koordinuje přípravu a realizaci víceoborových
projektů s potřebou koordinace napříč Magistrátem, které jsou financovány z Evropské unie,
ESI fondů a dalších finančních mechanismů, s výjimkou projektů, jejichž věcná náplň souvisí
s působností řídícího orgánu OP PPR.
2.
Odbor projektového řízení je odborem Magistrátu, který vykonává v přenesené
působnosti ve smyslu § 18 odst. 14 a 15 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, funkci zprostředkujícího subjektu Integrovaných
územních investic Pražské metropolitní oblasti. Rozsah pravomocí je mu svěřen
veřejnoprávní smlouvou o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím
subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro
období 2014 - 2020.“
nahrazují slovy:

„Odbor projektového řízení
1.
Odbor projektového řízení je odborem Magistrátu, který v samostatné působnosti
monitoruje informační zdroje Evropské unie, ESI fondů a dalších finančních mechanismů a
informuje, konzultuje, metodicky podporuje a předává podněty Radě HMP, vedoucím
pracovníkům MHMP a Magistrátem zřizovaným organizacím, jejichž agendy se týkají;
spravuje a aplikuje interní postupy Magistrátu pro přípravu a realizaci projektů,
financovaných z Evropské unie, ESI fondů a dalších finančních mechanismů s výjimkou
projektů, jejichž věcná náplň souvisí s působností řídícího orgánu OP PPR; metodicky
podporuje přípravu a realizaci projektů Magistrátu financovaných z Evropské unie, ESI fondů
a dalších finančních mechanismů, s výjimkou projektů, jejichž věcná náplň souvisí
s působností řídícího orgánu OP PPR; vede evidenci, vytváří a spravuje centrální databázi
připravovaných a realizovaných projektů Magistrátu financovaných z Evropské unie, ESI
fondů a dalších finančních mechanismů; koordinuje přípravu a realizaci víceoborových
projektů s potřebou koordinace napříč Magistrátem, které jsou financovány z Evropské unie,
ESI fondů a dalších finančních mechanismů, s výjimkou projektů, jejichž věcná náplň souvisí
s působností řídícího orgánu OP PPR.
2.
Odbor projektového řízení je odborem Magistrátu, který vykonává v přenesené
působnosti ve smyslu § 18 odst. 14 a 15 zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, funkci zprostředkujícího subjektu Integrovaných
územních investic Pražské metropolitní oblasti. Rozsah pravomocí je mu svěřen
veřejnoprávní smlouvou o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím
subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro
období 2014 - 2020.
3.
Dále odbor projektového řízení zajišťuje činnosti související s podporou podnikání
v rámci hlavního města Prahy.“
4. V Příloze č. 1 písm. C) se slova:
„Odbor evidence, správy a využití majetku
1.
Odbor evidence, správy a využití majetku je odborem Magistrátu zřízeným pro
zabezpečení úkolů vyplývajících pro hlavní město Praha z právních předpisů o majetku obcí a
zákona o hl. m. Praze; zajišťuje komerční využívání nemovitého majetku hlavního města
Prahy a plní funkci svodného odboru Magistrátu při hospodaření s majetkem hlavního města
Prahy a komplexní realizaci obchodní politiky hlavního města Prahy.
2.
Dále odbor evidence, správy a využití majetku zajišťuje činnosti související s
podporou podnikání v rámci hlavního města Prahy.
3.
Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím
státní správu na úseku upraveném předpisy o hospodaření s národním majetkem a je podřízen
Ministerstvu financí.“
nahrazují slovy:
„Odbor hospodaření s majetkem
1.
Odbor hospodaření s majetkem je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení
úkolů vyplývajících pro hlavní město Prahu z právních předpisů o majetku obcí a zákona o hl.
m. Praze; zajišťuje komerční využívání nemovitého majetku hlavního města Prahy a plní
funkci svodného odboru při hospodaření s nemovitým majetkem hlavního města Prahy.

2.
Dále odbor hospodaření s majetkem je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení
úkolů souvisejících s komplexní realizací obchodní politiky hlavního města Prahy.
3.
Ve věcech přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu.
Odbor evidence majetku
1.
Odbor evidence majetku je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení úkolů
vyplývajících pro hlavní město Prahu z právních předpisů o majetku obcí a zákona o hl. m.
Praze a plní funkci svodného odboru při hospodaření s obecním majetkem.
2.
Ve věcech přenesené působnosti je nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím
státní správu na úseku upraveném předpisy o hospodaření s národním majetkem a je podřízen
Ministerstvu financí.“

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě hlavního města Prahy (dále jen „Rada“) je předkládán návrh na změnu organizačního struktury
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP). Důvodem navrhované změny je především
optimalizace výkonu jednotlivých činností, které MHMP vykonává v samostatné působnosti zejména
s ohledem na respektování potřeb občanů hlavního města Prahy, vyřizování jejich žádostí a podnětů
a požadavků jednotlivých městských částí.
Účelem vytvoření těchto odborů je zejména snaha vytvořit samostatné útvary, které se budou plně
věnovat jejich problematice, čímž bude zajištěna větší efektivita práce a to zejména ve vztahu
k občanům hlavního města Prahy. Dalším důvodem pro rozdělení odboru je zprůhlednění finančních
toků, které umožní efektivnější využívání městského majetku a stejně tak i efektivnější vynakládání
finančních prostředků.
Součástí organizační změny je převedení oddělení strategie a podpory podnikání ze stávajícího
odboru evidence, správy a využití majetku MHMP do odboru projektového řízení MHMP, neboť
náplň činnosti tohoto oddělení věcně souvisí s projektovým řízení a problematikou ITI a projektů
spolufinancovaných z fondů EU a jiných fondů.
Důležitým bodem navrhovaného usnesení je vytvoření nových odborů, což souvisí se zvýšením
výkonnosti odborů jako takových a optimalizací služeb, které zmíněné odbory poskytují občanům či
městským částem hlavního města Prahy.

