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Zápis 
 

ze 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 9. prosince 2014 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:   - - - 
Ověřovatelé:  radní Plamínková 
   radní Wolf 
   (pro zvolené ověřovatele hlasovalo 11 radních) 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 39. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.12 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.13 – 9.15) 
 
Schválení zápisu ze 38. jednání Rady HMP ze dne 4. 12. 2014 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 

 
k návrhu na změnu stanov a personální změny v dozorčí radě společnosti Rozvojové 
projekty Praha, a.s. 

 radní Wolf 
 TISK č. 16183 – zařazeno jako bod č. 8 

 
k personálním změnám v dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

 TISK č. 16234 
 náměstek primátorky Dolínek – zařazeno jako bod č. 9 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská 
škola a Základní škola a Střední škola 

 TISK č. 16182 
 radní Ropková – zařazeno jako bod č. 18 
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k revokaci usnesení Rady HMP č.33 ze dne 14.1.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2132 
ze dne 19.11.2013 k revokaci usnesení Rady HMP č. 874 ze dne 28.5.2013 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2176 ze dne 11.12.2012 k návrhu na určení zástupců a náhradníků 
za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém 
portfoliu hl.m. Prahy a k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2088 ze dne 20.12.2011 
- k revokaci usnesení Rady HMP č. 1915 ze dne 25.11.2011 k návrhu na revokaci usnesení 
Rady HMP č. 1911 ze dne 24.11.2011 k návrhu působnosti členů Rady hlavního města 
Prahy 

 náměstek primátorky Stropnický  
 TISK č. 16239 – zařazeno jako bod č. 19 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.1117 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 

 radní Wolf 
 TISK č. 16204 – zařazeno jako bod č. 20 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.1116 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 

 radní Wolf 
 TISK č. 16211 – zařazeno jako bod č. 21 

 
k návrhu na rozpočtové opatření k přesunu finančních zdrojů v rámci kapitoly 0708 na 
nákup ochranných reflexních bund pro zaměstnance odboru BKR MHMP - členy stálých 
pracovních skupin Krizového štábu hl.m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 16021 – zařazeno jako bod č. 22 

 
k návrhu na snížení povinnosti odvodu 35% ročních odpisů z hlavní činnosti na rok 2014 
Správy služeb hl. m. Prahy 

 radní Hadrava 
 TISK č. 16141 – zařazeno jako bod č. 23 

 
k návrhu na volbu členů správní rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA 

 radní Hadrava 
 TISK č. 16261 – zařazeno jako bod č. 24 

 
 
Informace dodatečně zařazená do projednání Rady HMP 
 
časová souslednost a identifikace příčiny havárie pohyblivých schodů 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 16257 – zařazeno jako bod č. 10 

 
Schválení programu 39. jednání Rady HMP  
 Program 39. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
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2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy 
na I. pololetí 2015 
 

TISK č. 16111 Doba projednávání:  9.16 – 9.17 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3146 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

3.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na pověření členů Zastupitelstva hlavního města Prahy k provádění sňatečných 
obřadů  
 

TISK č. 16185 Doba projednávání:  9.18 – 9.19 

PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3147 

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

 
ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2014 
 
TISK č. 15882 Doba projednávání:  9.20 – 9.26 

PŘIZVANÍ: Ing. Stachová – ředitelka DPC MHMP 
  Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 
  Ing. Koucký – pov. říz. OSI MHMP 
  Ing. Albert, Ph.D. – pov. říz. OTV MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3148 

  
 Předložený materiál uvedla, v podrobném úvodním slovu, předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro sekci finanční a správy 
majetku, přednesla Radě HMP sdělení od odboru DPC MHMP - informaci k sestavení 
rozpočtu na rok 2015. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

5.  náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k návrhu na dofinancování dotace poskytované městským částem hl.m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona o loteriích  
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., do stanoveného ročního limitu 
 

TISK č. 16206 Doba projednávání:  9.27– 9.33 
PŘIZVANÍ: Ing. Stachová - ředitelka DPC MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3149 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila, v podrobném úvodním 
slovu, předkladatelka – náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP  pro sekci finanční a správy 
majetku, upozornila na problematiku řešení dotací poskytovaných MČ HMP, které mají 
nulovou toleranci k provozování hazardních her. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k návrhu rozpočtového provizoria vlastního hl. m. Prahy na rok 2015, k finančním 
vztahům hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2015 a ke vztahům  
hl. m. Prahy k příspěvkovým organizacím  
 

TISK č. 15934 Doba projednávání:  9.34 – 9.48 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3150 

  
 Předložený materiál uvedla, v podrobném úvodním slovu, předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová.  
 Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP  pro sekci finanční a správy 
majetku podrobně vysvětlila principy, na kterých je založeno rozpočtové provizorium.  
 Na základě pozměňovacího návrhu radní Ropkové, týkající se převodu 
nedočerpaných finančních prostředků vybraných investičních akcí, byla upravena 
příloha k navrhovanému usnesení a navrhované usnesení. 
 Následovala široká diskuse, v níž byla především řešena problematika 
dotačních vztahů k MČ HMP.  
 Navrhované usnesení bylo na základě diskuse upraveno a následně 
schváleno. 
 
 

7.  náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k dalšímu postupu ve věci sestavení návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2015 
 
TISK č. 16169 Doba projednávání:  9.49 – 9.58 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3151 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová.   
  Informace k projednávanému materiálu doplnila Ing. Javornická, zástupkyně 
ředitele MHMP  pro sekci finanční a správy majetku.  
Na základě diskuse byl doplněn seznam účastníků výjezdního zasedání Rady HMP 
k přípravě rozpočtu o předsedy koaličních klubů členů ZHMP a předsedy výborů ZHMP. 
Schváleno. 
(pro hlasovalo 11 radních)  
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 Na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka došlo ke změně termínu                   
a místa výjezdního zasedání Rady HMP. 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno. 
 
Na základě návrhu radního Wolfa, předřadila primátorka hl. m. Prahy do programu  
jednání Rady HMP  TISK č. 16183, což bylo členy Rady akceptováno. 
 

 
 

Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady 
společnosti Rozvojové projekty Praha, a. s. 

 
Valnou hromadu společnosti Rozvojové projekty Praha, a. s. zahájila v 9.59 

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. 

 

8.  radní Wolf 
 
k návrhu na změnu stanov a personální změny v dozorčí radě společnosti Rozvojové 
projekty Praha, a.s. 
 
TISK č. 16183 Doba projednávání:  9.59 – 10.10 

PŘIZVANÍ:  JUDr. Divišová - notářka 
   Ing. Dobrovský  - OPA MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3152 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Rozvojové projekty Praha, a. s., seznámil předkladatel – radní Wolf. 
 Primátorka hl. m. Prahy zahájila dílčí hlasování o jednotlivých bodech 
navrhovaného usnesení: 
 
Hlasování – změna stanov společnosti rozvojové projekty Praha, a.s. dle navrhovaného 
usnesení. 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování – rezignace Ing. Milana Růžičky, na funkci předsedy i člena dozorčí rady 
společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. ze dne 24. 11. 2014.  
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
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Hlasování  - Rada HMP odvolává:  Ing. Pavla Jaroše, Mgr. Romana Vaculku, MUDr. Radka 
Klímu a Jana Kořínka ke dni 9. 12. 2014 z funkce členů dozorčí rady společnosti Rozvojové 
projekty Praha, a.s 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování – Rada HMP volí: Ing. Pavla Jaroše, Pavla Vyhnánka, Ing. Karla Grabeina 
Procházku a JUDr. Vladislavu Veselou 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování o schválení „Smlouvy o výkonu funkce“ s novými členy dozorčí rady společnosti 
Rozvojové projekty Praha, a.s 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování o úkolu pro představenstvo Rozvojové projekty Praha, a.s. 
 zajistit vypracování úplného znění stanov společnosti a předat je příslušnému 
rejstříkovému soudu k uložení do sbírky listin ve formě určené platnými právními předpisy 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování o příloze č. 2, která není určena ke zveřejnění 
(pro hlasovalo 8 radních, 1 byl proti, 2 se zdrželi) Schváleno. 
 
Následně proběhlo hlasování o usnesení jako celku. Navržené usnesení bylo  
schváleno. 
   
 Valnou hromadu společnosti Rozvojové projekty Praha, a. s. zakončila  
primátorka hl. m. Prahy v 10.10 hodin. 
 
 
Na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka, předřadila primátorka hl. m. Prahy  
do programu jednání Rady HMP  TISK č. 16234, což bylo členy Rady akceptováno. 
 
 

 
 

Rada HMP vykonávající působnost Valné hromady 
společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 

 
Valnou hromadu společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 

společnost zahájila v 10.11 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. 
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9.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k personálním změnám v dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost  
 

TISK č. 16234 Doba projednávání:  10.11 – 10.27 
PŘIZVANÍ:  Ing. Ďuriš  - generální ředitel   
 a předseda představenstva DP, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3153 

  
S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 

společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil 
předkladatel -  náměstek primátorky Dolínek. 

 Na základě návrhu radní Plamínkové bylo hlasováno o jednotlivých bodech 
navrhovaného usnesení: 
 
Hlasování o bodu č. I. navrhovaného usnesení - odvolání členů dozorčí rady Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost   
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
Hlasování o bodu č. II. navrhovaného usnesení -  zvolení nových členů dozorčí rady 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.  
(pro hlasovalo 11 radních)Schváleno. 
 
Hlasování o bodu č. III. navrhovaného usnesení - svolání jednání dozorčí rady Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.  na den 17. 12. 2014 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
 
 Následně proběhlo hlasování o usnesení jako celku. Navržené usnesení bylo  
schváleno. 
 
 Valnou hromadu společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost zakončila primátorka hl. m. Prahy v 10.27 hodin. 
 

 
 
Bod č. 10 
časová souslednost a identifikace příčiny havárie pohyblivých schodů 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 16257 

(10.28 – 10.35) 
Informaci přednesl Radě HMP náměstek primátorky Dolínek. 
 



9 
 

 Podrobné informace k příčinám havárie pohyblivých schodů, o následných 
opatřeních, o krocích směřujících ke zprovoznění pohyblivých schodů a probíhající 
kontrole jednotlivých stanic metra a spolupráci s drážním úřadem poskytl Radě HMP 
Ing. Ďuriš  - generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost .   
Současně zmínil problematickou součinnost výrobce pohyblivých schodů fa KONE . 
 Rada HMP vzala tuto informaci na vědomí. 
 
 
 

11.  radní Hašek 
 
k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci textové části 
cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2015 
 

TISK č. 16028 Doba projednávání:  10.36– 10.37 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3154 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hašek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

12.  radní Hašek 
 
k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem „Správa, provoz a 
údržba veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 1. 1. 2015“ 
 

TISK č. 16122 Doba projednávání:  10.38 – 10.45 
PŘIZVANÍ: Ing. Svoboda – ředitel SVM MHMP, Mgr. Vlas – COST CONTROL, s. r. o., 
 JUDr. Šourková – AK TOMAN DEVÁTÝ& PARTNEŘI, s.r.o., Mgr. Pátecký -  
 TPD s.r.o. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3155 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil, v podrobném úvodním 
slovu, předkladatel – radní Hašek. 
 Informace k projednávanému materiálu doplnil Mgr. Pátecký, zástupce 
společnosti COST CONTROL, s.r.o..   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Ropková 

 
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0546 
 
TISK č. 16009 Doba projednávání:  10.46 – 10.55 

PŘIZVANÍ: Ing. Javornická - zástupkyně ředitele 
  MHMP pro sekci finanční a správy  
  majetku 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  1 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3156 

   
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková.  
 Následovala diskuse na téma poskytování finančních prostředků formou 
darů v souvislosti s fungováním grantových schémat. Radní Ropková upozornila  
na skutečnost, že určité projekty nelze financovat prostřednictvím grantového řízení. 
 Na základě připomínky náměstkyně primátorky Kislingerové uložila 
primátorka hl. m. Prahy v rámci zápisu: 
úkol Ing. Javornické - zástupkyni ředitele MHMP pro sekci finanční a správy majetku: 
vypracovat metodiku poskytování finančních prostředků formou daru.  
T: 1. jednání Rady HMP v roce 2015 - dne 13. 1. 2015 
   
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

14.  radní Ropková 
 
k návrhu na schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  
 

TISK č. 15657 Doba projednávání:  10.56 – 10.57 
PŘIZVANÍ: Ing. Tomšů - SMS MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3157 

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

 
k návrhu na schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí  
 

TISK č. 16117 Doba projednávání:  10.58 – 10.59 
PŘIZVANÍ: Ing. Tomšů - SMS MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3158 

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

16.  radní Ropková 
 
k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Ružinovská 
2017, v rejstříku škol a školských zařízení  
 
TISK č. 15922 Doba projednávání:  11.00 – 11.02 

PŘIZVANÍ: Ing. Chlupová - SMS MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3159 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková.  Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

17.  radní Ropková 
 
ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zajištění inženýrských činností - projekčních prací 
na akci ,,Gymnázium Loučanská, P5 - přestavba zahradního pavilonu na učebny", 
Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520, s uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

TISK č. 15865 Doba projednávání:  11.03 – 11.04 

PŘIZVANÍ: Ing. Tomšů - SMS MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3160 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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18.  radní Ropková 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská 
škola a Základní škola a Střední škola  
 

TISK č. 16182 Doba projednávání:  11.05 – 11.06 
PŘIZVANÍ: Ing. Chlupová - SMS MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3161 

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

19.  náměstek primátorky Stropnický  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č.33 ze dne 14.1.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 
2132 ze dne 19.11.2013 k revokaci usnesení Rady HMP č. 874 ze dne 28.5.2013 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2176 ze dne 11.12.2012 k návrhu na určení zástupců a náhradníků 
za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností v majetkovém 
portfoliu hl.m. Prahy a k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2088 ze dne 
20.12.2011 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1915 ze dne 25.11.2011 k návrhu na 
revokaci usnesení Rady HMP č. 1911 ze dne 24.11.2011 k návrhu působnosti členů Rady 
hlavního města Prahy 
 

TISK č. 16239 Doba projednávání:  11.07 – 11.08 
PŘIZVANÍ: Ing. Dobrovský – OPA MHMP 

PŘERUŠENO 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel náměstek primátorky Stropnický. 
 Radou HMP bylo akceptováno doporučení Ing. Březiny, předsedy klubu členů 
ZHMP - ČSSD,  k  vytvoření jednoho souhrnného tisku, řešícího zástupce hl. m. Prahy na 
valných hromadách. Tisk bude následně předložen na jednání Rady HMP dne 16.12.                  
a ZHMP dne 18. 12. 2014. 
  Projednávání materiálu bylo přerušeno. 
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20.  radní Wolf 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1117 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 
 

TISK č. 16204 Doba projednávání:  11.09 – 11.10 
PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický -  ředitel OPP MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3162 

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

21.  radní Wolf 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1116 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 
 
TISK č. 16211 Doba projednávání:  11.11 – 11.12 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – ředitel OPP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3163 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf. Informace 
k projednávanému materiálu doplnil Mgr. Skalický, ředitel odboru OPP MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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22.  radní Hadrava 

 
k návrhu na rozpočtové opatření k přesunu finančních zdrojů v rámci kapitoly 0708 na 
nákup ochranných reflexních bund pro zaměstnance odboru BKR MHMP - členy stálých 
pracovních skupin Krizového štábu hl.m. Prahy 
 

TISK č. 16021 Doba projednávání:  11.13 – 11.14 
PŘIZVANÍ: Ing. Juránek – ředitel BKR MHMP 
  Ing. Rendová – Správa služeb  HMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Wolf  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3164 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava. 
  Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

23.  radní  Hadrava 

 
k návrhu na snížení povinnosti odvodu 35% ročních odpisů z hlavní činnosti na rok 2014 
Správy služeb hl.m. Prahy  
 
TISK č. 16141 Doba projednávání:  11.15 – 11.24 

PŘIZVANÍ: Ing. Juránek – ředitel BKR MHMP 
  Ing. Rendová – Správa služeb  HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3165 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava. 
  Navržené usnesení bylo schváleno.  
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24.  radní Hadrava 

 
k návrhu na volbu členů správní rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA  
 
TISK č. 16261 Doba projednávání:  11.25 – 11.40 

PŘIZVANÍ: - - -  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3166 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava.  
 Primátorka hl m. Prahy požádala budoucí vedení NADAČNÍHO FONDU 
BEZPEČNÁ PRAHA o sdělení informací o činnosti této organizace za poslední tři roky. 
 Na základě návrhu náměstka primátorky Stropnického bylo o konkrétních 
navržených kandidátech hlasováno samostatně. 
 
Primátorka hl. m. Prahy zahájila dílčí hlasování o jednotlivých navržených členech 
správní rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA 
Hlasování o schválení navrženého člena:Daniela Hodka 
(pro hlasovalo 11) Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena: B.Th. Vítězslava Vursta 
(pro hlasovalo 11)Schváleno. 
Hlasování o schválení navržené členky: JUDr. Marie Vodičkové 
(pro hlasovali 4 radní, 1 byl proti, 6 se zdrželo) Neschváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena:Ing. Eduarda Šustera 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena:Bc. Libora Hadravy 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena: Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. 
(pro hlasovalo 7radních, proti 1, zdrželi se 3 radní) Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena: Jana Slezáka 
(pro hlasovalo 11 radních) Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého člena: Mgr. Ondřeje Mirovského M.EM 
(pro hlasovalo 11 radních)Schváleno. 
Hlasování o schválení navrženého členky: Mgr. Kateřiny Jechové 
(pro hlasovalo 11 radních)Schváleno. 
  
 Primátorka hl. m. Prahy zahájila hlasování o navrhovaném usnesení jako 
celku.(pro hlasovalo 11 radních) 
  Navržené usnesení bylo po úpravě odvíjející se od dílčího hlasování 
schváleno. 
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Bod č. 25 
Informace k zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy 
(11.41 – 12.02) 

 radní Plamínková 
 TISK č. 16250 

(přísedící: Ing. Jirásková – ředitelka MZO MHMP, Ing. Polák MZO MHMP) 
  
 Radní Plamínková předložila komplexní informace o zajištění systému služeb 
v oblasti nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. 
 K projednávané problematice se vyjádřila Ing. Jirásková, ředitelka odboru 
MZO MHMP a Ing. Polák, zástupce odboru MZO MHMP. 
  
 Primátorka hl. m. Prahy oznámila členům Rady HMP, že v pátek 12. 12. 2014  
v 11.30 hod. proběhne schůzka s ředitelem společnosti Pražské služby, s tím, že na 
příštím jednání Rady bude předložen návrh postupu při zadání této veřejné zakázky. 
 
 
 

26.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu programu jednání 2. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18.12.2014 
 

TISK č. 15433 Doba projednávání:  12.03 – 12.09 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2  
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Ropková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3167 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy.  

 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
Bod č. 27 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 23 schváleného programu 
(12.10 – 12.11) 
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 9, 2 byli nepřítomni – náměstek primátorky Dolínek, radní 
Ropková) 
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1. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o účelovou neinvestiční dotaci  
z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na krytí části výdajů 
veřejných rozpočtů na odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v červnu 2013 
na území hlavního města Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16082 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3168 
 
2. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním projektu  
z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší  
a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší ze Státního fondu 
životního prostředí pro MČ Praha - Klánovice 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3169 
3. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer 
ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky určený pro MČ Praha 12 na výkon 
pěstounské péče 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16091 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3170 
 
4. k návrhu na snížení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení dle § 69 zákona  
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16096 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3171 
 
5. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o účelovou neinvestiční dotaci  
z Ministerstva financí v rámci Fondu solidarity Evropské unie na proplacení nouzových 
opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území 
 s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16104 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3172 
 
6. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury na realizaci projektu z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón pro MČ Praha 2 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16105 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3173 



18 
 

7. k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční transfer  
ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění bydlení dle § 69 zákona  
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16108 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3174 
8. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním projektu  
z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů 
energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního 
fondu životního prostředí pro MČ Praha 11 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16118 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3175 
 
9. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Satalice na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3176 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na projekt financovaný  
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16130 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3177 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí  
na projekt financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16151 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3178 
 
12. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - Běchovice  
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního 
města Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 16165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3179 
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13. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 16 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí 

 radní Plamínková 
 TISK č. 16095 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3180 
   
14. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Benice k podání žádosti o dotaci  
z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

 radní Plamínková 
 TISK č. 16126 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3181 
 
15. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Čakovice k podání žádosti o dotaci  
z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

 radní Plamínková 
 TISK č. 16127 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3182 
 
16. k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Křeslice k podané žádosti  
o dotaci z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

 radní Plamínková 
 TISK č. 16137 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3183 
 
17. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 0461 - Školství, mládež  
a sport 

 radní Nováková 
 TISK č. 15900 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3184 
 
18. k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP, které poskytují sociální služby 

 radní Ropková 
 TISK č. 16121 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3185 
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19. k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP a využití investičního fondu u příspěvkové 
organizace, zřizované hlavním městem Prahou 

 radní Ropková 
 TISK č. 16017 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3186 
   
20. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 22.10.2014 do 28.10.2014 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 15887 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3187 
 
21. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 29.10.2014 do 4.11.2014 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 15998 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3188 
 
22. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 5.11.2014 do 11.11.2014 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 16054 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3189 
 
23. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 12.11.2014 do 18.11.2014 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 16078 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3190 
 

28.  JUDr. Martina Děvěrová, MPA 
 pověřená ředitelka MHMP  

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  
 
TISK č. 16262 Doba projednávání:  12.12 – 12.13 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  náměstek primátorky Dolínek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3191 
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Bod č. 29 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(12.14 -12.16) 
 
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 předal Radě HMP  pozměňovací návrh 
předkládaný v Poslanecké sněmovně ČR - materiál zabývající se změnou výše 
povoleného procentuálního finančního objemu víceprací z původní hodnoty 
veřejné zakázky. V diskusi, které se zúčastnila většina členů Rady HMP byla 
vyslovena podpora tomuto návrhu s tím, že za podstatnou považují členové Rady 
HMP též započítávání tzv. „méně prací“. 

 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 
1. s dopisem T. Ctibora, pověřeného řízením  IPR HMP – JUDr. Glatzové, AK Glatzová&CO, 
s.r.o., ze dne 19. 11. 2014, ve věci reakce na dopis „Pražské stavební předpisy – rozpor se 
zákonem“ ze dne 22. srpna 2014 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

k výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky Nákup elektřiny pro odběrná místa 
připojená ze sítí nízkého napětí PO v působnosti odboru ZSP na rok 2015 

 radní Ropková 
 TISK č. 16037 

 
k výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky Nákup elektřiny pro odběrná místa 
připojená ze sítí vysokého napětí PO v působnosti odboru ZSP na rok 2015 

 radní Ropková 
 TISK č. 16038 

 
k výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky Nákup zemního plynu v režimu 
maloodběr pro odběrná místa PO v působnosti odboru ZSP na rok 2015 

 radní Ropková 
 TISK č. 16040 

 
k výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky Nákup zemního plynu v režimu 
velkoodběr pro odběrná místa PO v působnosti odboru ZSP na rok 2015 

 radní Ropková 
 TISK č. 16041 
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39. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová ve 12.17 hodin. 

 
 

      Přijatá usnesení Rady HMP č. 3146 až č. 3191 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 
                                           
 
 
 
 
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     


