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Zápis 
 

ze 12. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 5. dubna 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 Kislingerová 
Ověřovatelé:  radní Wolf 
   radní Lacko 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 12. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9. 02 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.03 – 9.05) 
 
 
Schválení zápisu z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 24. 3. 2016 
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 6 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky 
 Kislingerová) 
 
 
Schválení zápisu z 11. jednání Rady HMP ze dne 29. 3. 2016 
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 6 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky 
 Kislingerová) 
 
Materiály stažené z projednávání Rady HMP 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v užším řízení na stavební 
práce s názvem "Rekonstrukce objektu Královská obora č.p. 74", zahájeném 14.8.2014 
odesláním oznámení užšího řízení v ISVZ US pod ev.č. zakázky 49167l 

 radní Hadrava 
 TISK č. 16507 

 
k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi Hlavním městem Prahou na straně jedné  
a společností Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 na straně druhé, ohledně uhrazení 
provedených prací v souvislosti se stavbou: stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 
Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, kanalizace, která byla realizována na základě 
smlouvy o dílo č. DIL/21/03/005283/2010 ze dne 18. 6. 2010 

 radní Plamínková 
 TISK č. 18223 
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Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 

k vyhlášení 14. a 15. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21270 – zařazeno jako bod č. 8 

 
k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Obecní dům, a.s. 

 radní Wolf 
 TISK č. 21461 – zařazeno jako bod č. 10 

 
Dodatečně zařazené informace 
 
Informace o ukončení podnájemní smlouvy stávajícího provozovatele Divadla Komedie 

 radní Wolf 
 TISK č. 21407 

 
Souhrnná informace k auditu Evropské komise 2013 - Operační program Praha – 
Adaptabilita 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21498 

 
Schválení programu 12. jednání Rady HMP  
 Program 12. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 6 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky 
 Kislingerová) 
 
 
 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové 
smlouvy u veřejné zakázky s názvem "Označování ulic“ 
 

TISK č. 21088 Doba projednávání:  9.06 – 9.07 
PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 752 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu nařízení hl.m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy,  
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou  
v souladu s cenovými předpisy  
 

TISK č. 21352 Doba projednávání:  9.08 – 9.09 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 
  Ing. Šíma – RFD MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 753 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  radní Hadrava 

 
k návrhu na stanovení valorizace nájemného v nájemních a pachtovních smlouvách  
na pronájem či pacht nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti SVM MHMP  
 
TISK č. 20539 Doba projednávání:  9.10 – 9.11 

PŘIZVANÍ: - - - 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 754 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  radní Plamínková 
 
k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 3145 TV Vinoř, etapa 
0011 Sběrná, 5. část  
 

TISK č. 21066 Doba projednávání:  9.12 – 9.13 
PŘIZVANÍ: Ing. Vermach, Ph. D. – ředitel OTV MHMP 
                                                        Mgr. Chroustová, MBA – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 755 

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

6.  radní Plamínková 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 662 ze dne 22.3.2016 ke jmenování komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek v otevřeném zadávacím řízení veřejné zakázky "Zajištění 
komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 
2016 - 2025" 
 
TISK č. 21433 Doba projednávání:  9.14 – 9.15 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
  Ing. Kulhánková – OCP MHMP 
                                                Mgr. Chroustová, MBA – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 756 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  radní Wolf 
 
k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě Dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO konané dne 8. 4. 2016 
 

TISK č. 21370 Doba projednávání:  9.16 – 9.18 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 757 

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

8.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k vyhlášení 14. a 15. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR  
 

TISK č. 21270 Doba projednávání:  9.19 – 9.21 
PŘIZVANÍ: PhDr. Hauser – ředitel FON MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 758 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 9 (9.22 – 9.24 hod.) 

- náměstek primátorky Dolínek seznámil členy Rady HMP se souhrnnou informací 
k auditu Evropské komise 2013 - Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)  
informace doplnil PhDr. Hauser, ředitel odboru FON MHMP. 
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Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady 

společnosti Obecní dům, a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s.,zahájila v  9.25 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. 

 

 
10.  radní Wolf 

 
k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Obecní dům, a.s. 
 

TISK č. 21461 Doba projednávání:  9.25 – 9.27 

PŘIZVANÍ: - - - 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 759 
  
  
 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 9.27 hodin. 
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11.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

TISK č. 21497 Doba projednávání:  9.28 – 09.29 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstkyně primátorky Kislingerová 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 760 

  
Bod č. 12 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 37 schváleného programu 
(9.30 – 9.31) 
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 6 radních, 1 byla nepřítomna – náměstkyně primátorky 
Kislingerová) 
 
1. k návrhu na účetní odpis nevymahatelných pohledávek hlavního města Prahy  
za pronájem a za škody na majetku ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 17120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 761 
 
2. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní  
a informatiky 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 20369 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 762 
 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21053 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 763 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport (Akademie umění  
a kultury pro seniory HMP) 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21182 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 764 
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5. k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na plnění veřejné zakázky  
s názvem "Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské 
aglomerace" uzavřené dne 7. 3. 2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21155 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP  č.765 
 
6. k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Muzeem hlavního města 
Prahy na část komunikace Nové mlýny za účelem památkové obnovy objektu Novomlýnská 
vodárenská věž 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 20797 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 766 
 
7. k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na úplatný převod stavby 
účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje napojení účelové komunikace 153/4 
- napojení Lochkov - Radotín - Pražský okruh 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 18855 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 767 
   
8. k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. DIL/61/02/007482/2015 na realizaci akce "DM a ŠJ 
Studentská P6 - půdní vestavba a rekonstrukce sociálních zařízení“, Domov mládeže  
a školní jídelna, Praha 6, Studentská 10 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 20658 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 768 
 
9. k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2016 v kapitole 03 - Doprava na akci Centrální informační systém ZPS 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21093 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 769 
 
10. k revokaci usnesení Rady HMP č. 3259 ze dne 22.12.2015 k návrhu na uzavření nájemní 
smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi Vysokou zdravotnickou školou, o.p.s., Praha 5, Duškova 
7, a příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 20747 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 770 
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11. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Libuš k podání žádosti  
o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na rok 2016 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21242 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 771 
 
12. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z Ministerstva školství, 
mládeže  a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21297 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 772 
 
13. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských 
a základních škol 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21302 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 773 
   
14. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí 
na úhradu nákladů na provedení ozdravných protiradonových opatření určených pro MČ 
MHMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016  
a k poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 11 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21234 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 774 
 
15. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21301 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 775 
 
16. k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Úřadu práce České 
republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určeného pro MČ HMP,  k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a k poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 7 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21322 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 776 
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17. k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 16 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 21277 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 777 
 
18. k návrhu na využití prostředků z fondu odměn příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 21120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 778 
 
19. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, pachtovních smluv a dodatků  
k nájemním smlouvám 

 radní Hadrava 
 TISK č. 20692 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 779 
 
20. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám  

 radní Hadrava 
 TISK č. 21246 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 780 
 
21. k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 384, Na můstku 3, 
Praha 1, která je součástí pozemku parc. č. 498 a pozemku parc. č. 498 vše k.ú. Staré Město 
a smlouvy o právu provést stavební úpravu 

 radní Hadrava 
 TISK č. 18819 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 781 
 
22. k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění zvonů do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově  

 radní Hadrava 
 TISK č. 21312 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 782 
 
23. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti/věcného břemene 

 radní Hadrava 
 TISK č. 21029 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 783 
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24. k návrhu na zřízení práva stavby k části pozemku parc. č. 84/6 k.ú. Hrdlořezy 
 radní Hadrava 
 TISK č. 20904 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 784 
 
25. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2160/258 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 21003 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 785 
 
26. k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2671/7 a parc. č. 2671/8 v k.ú. Břevnov  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 20992 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 786 
 
27. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3555 a parc. č. 3795/2 v k.ú. Libeň  
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2  
do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 20949 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 787 
 
28. k revokaci usnesení Rady HMP č. 974 ze dne 28.4.2015 k uzavření smlouvy o nabytí  
a zřízení služebnosti mezi Hlavním městem Praha, Kamilem Salavou a společností O2 
Czech Republic a.s. 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20825 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 788 
29. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 01 - rozvoj obce - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20836 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 789 
30. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20926 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 790 
  



12 
 

31. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20953 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 791 
 
32. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20922 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 792 
 
33. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 02 - městská infrastruktura - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 

 radní Plamínková 
 TISK č. 20936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 793 
 
34. k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkových organizací 
v působnosti OZV MHMP a na úpravu rozpočtu v kap. 0662 - OZV MHMP v r. 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 20916 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 794 
   
35. k návrhu na použití peněžních fondů a na úpravu limitu příspěvkových organizací  
v působnosti OZV MHMP v r. 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 21126 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 795 
36. k návrhu na rozpracování usnesení 15. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
31.3.2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 21059 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 796 
 
37. k výpůjčce části střechy budovy Nové radnice za účelem umístění včelstev a úlů 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 20736 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 797 
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Bod č. 13 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(9.32 – 9.37) 
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP“ mají radní možnost formou 
usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly související  
se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní. 
 
- náměstek primátorky Dolínek požádal radního Wolfa o vypracování materiálu, 

týkajícího se návrhu dalšího postupu ve věci vstupu do venkovních expozic 
Botanické zahrady hl. m. Prahy  radní Wolf reagoval s tím, že materiál bude 
předložen na jednom z příštích jednání Rady HMP 
 

- náměstek primátorky Dolínek informoval Radu HMP o průběhu rozhodčího řízení 
mezi hl. m. Prahou a ČKD PRAHA DIZ, a.s. 

 
- JUDr. Janderová, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP, informovala členy Rady 

HMP o jednání se členem petičního výboru ve věci podpory Autonomního sociálního 
centra Klinika 
 

 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 
1. s odpovědí radní Plamínkové na interpelaci Ing. Moravce, místopředsedy spolku Občané 
za svá práva v Praze krajské sdružení, ze dne 25. 2. 2016, ve věci problematiky smlouvy 
mezi HMP a Veolia ČR 
2. s odpovědí ředitelky MHMP na interpelaci M. Ferjenčíka, člena ZHMP, ve věci Inovace 
metodiky a metodologie zadávání územních plánů 
3. s informací odboru LEG MHMP o přijatých usneseních č. 181-238/2016 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního podniku 
hl. m. Prahy a.s. za období leden - březen 2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21393 

 
Informace o ukončení podnájemní smlouvy stávajícího provozovatele Divadla Komedie 

 radní Wolf 
 TISK č. 21407 

 
Souhrnná informace k auditu Evropské komise 2013 - Operační program Praha – 
Adaptabilita 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21498 
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12. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 9.38 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 752 až č. 797 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
 
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Radek Lacko 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


