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Zápis 
 

z 11. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 21. března 2017 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:  náměstek primátorky Dolínek 
   náměstkyně primátorky Kislingerová 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 11. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.00 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.01 – 9.02) 
 
Schválení zápisu ze 10. jednání Rady HMP ze dne 13. 3. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
Schválení zápisu ze 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 3. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11 radních)  
 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 273 ze dne 14.2.2017 o vyloučení uchazeče z účasti                    
v zadávacím řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "stavba č.41176 
rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 

 radní Wolf 
 TISK č. 25217 – zařazeno jako bod č. 18 
 
 

Materiály stažené z projednávání Rady HMP 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy             
v kapitole 03 Doprava 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 25031 
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k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24805 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti                     
na transformaci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na akciovou společnost   
k 1.4.2017 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 25154 

 
k návrhu o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Praha 1 - Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 
110 00, IČ: 03447286 v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 131/2000 Sb.,                    
o hlavním městě Praze 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24793 

 
k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků číslo parcely 2575/455, 2575/460, 2575/468, 
2575/469, 2575/470, 2575/471, 2575/511 a 2575/512 v katastrálním území Kyje  
do vlastnictví hlavního města Prahy 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24594 

 
k návrhu na použití finančních prostředků z loterijních her pro hl. m. Prahu 
prostřednictvím Českého olympijského výboru 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 21698 

 
k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy                             
a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25174 

 
k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 1196, k.ú. Ruzyně 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24328 

 
k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 23032 
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k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 23768 

 
k zapojení do výzvy č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol Operačního 
programu Praha - Pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 25213 
 

k zapojení do výzvy č. 8 - Inovační poptávka veřejného sektoru Operačního programu 
Praha - Pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 25219 

 
Dodatečně zařazené informace 
 
Informace pro Radu hl. m. Prahy o podaných čtyřech trestních oznámeních ve věci 
pozměnění nebo padělání lékařských zpráv v souvislosti s žádostmi o vrácení řidičských 
oprávnění 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 25129 

 

Návrh obchodně-finančního plánu společnosti Operátor ICT, a.s. na rok 2017 
 primátorka hl. m. Prahy  
 TISK č. 25254 

 
Schválení programu 11. jednání Rady HMP  
 Program 11. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol  
 

TISK č. 24831 Doba projednávání:  9.03 – 9.04 
PŘIZVANÍ: Mgr. Němcová – ředitelka SML MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 571 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Rozšířená podpora PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu" 
 

TISK č. 24750 Doba projednávání:  9.05 – 9.06 
PŘIZVANÍ: Ing.Vorlíček -  INF MHMP 
  Ing. Čech – INF MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 572 

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

4.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k uzavření smlouvy na dílčí zakázku "Dodávka licencí a podpory virtualizační platformy 
VMware" 
 
TISK č. 25024 Doba projednávání:  9.07 – 9.08 

PŘIZVANÍ: Ing. Vorlíček -  INF MHMP 
  Ing. Čech – INF MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 573 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy 5. dílčí zakázka  
k Rámcové smlouvě DOH/40/05/003081/2014 - Rozvoj systému ISMP-POVS - zavedení 
nového modulu pro mobilní sběr dat strážníky MP HMP a jeho integrace do ISMP-POVS, 
rozvoj stávajících modulů ISMP-POVS 
 
TISK č. 24772 Doba projednávání:  9.09 – 9.10 

PŘIZVANÍ: Ing. Vorlíček -  INF MHMP 
  Ing. Čech – INF MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 574 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci RFD-SK č. 0042131 
Praha bez bariér  
 
TISK č. 24687 Doba projednávání:  9.11 – 9.12 

PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 575 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k realizaci mezinárodního projektu "MOBILE IN EUROPE" 
 
TISK č. 25004 Doba projednávání:  9.13 – 9.14 

PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 576 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP  
z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2016 (příp. v předchozích letech) k využití v roce 2017 
 
TISK č. 25102 Doba projednávání:  9.15 – 9.16 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 577 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátorky 
Kislingerová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  náměstkyně primátorky Kolínská 
 
k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 
 

TISK č. 24964 Doba projednávání:  9.17 – 9.19 
PŘIZVANÍ: Ing. Skopec - UZR MHMP 
  Ing. arch. Vavřina – UZR MHMP  
                                                        Mgr. Štěpánek, CSc. – starosta MČ Praha 4  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 578 

  
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – náměstkyně primátorky 
Kolínská. 
 Na základě návrhu Mgr. Štěpánka, CSc., starosty MČ Praha 4, který si 
předkladatelka osvojila, došlo k přeřazení podnětu č. 2957 z přílohy č. 5 „doporučené ke 
schválení“ k navrhovanému usnesení do přílohy „doporučené k neschválení“, současně 
došlo ke změně navrhovaného usnesení v bodě II – „Rada HMP nesouhlasí.“ 
 Po úpravě návrhu usnesení a přílohy k usnesení bylo toto schváleno.  
 
 
 

10.  náměstkyně primátorky Kolínská 

 
k návrhu zadání celoměstsky významné změny V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 13 
TISK č. 24966 Doba projednávání:  9.20 – 9.23 

PŘIZVANÍ: Ing. Skopec - UZR MHMP 
  Ing. arch. Vavřina – UZR MHMP  
  Ing. Vodrážka – starosta MČ Praha 13 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 579 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kolínská. 
 Na základě návrhu Ing. Vodrážky, starosty MČ Praha 13, který si osvojila 
předkladatelka, došlo k přeřazení podnětu č. 2861 z přílohy č. 5 „doporučené k 
neschválení“ k navrhovanému usnesení do přílohy „doporučené ke schválení“, současně 
došlo ke změně navrhovaného usnesení v bodě II – „Rada HMP souhlasí“. 
 
 Po uvedených úpravách bylo navrhované usnesení schváleno. 
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Náměstek primátorky Dolínek požádal, aby v zápise z jednání Rady HMP o této změně 
byla uvedena výhrada členů Rady HMP, s tím, že při pořizování změny ÚP SÚ hl. m. 
Prahy má být zohledněna skutečnost, že stávající územní uspořádání již zahrnuje 
bytovou výstavbu.  Tato výhrada bude předána formou zápisu z jednání Rady HMP řediteli 
organizace IPR Praha. 

 
 
 

 11.  radní Grabein Procházka 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 202 ze dne 22.2.2005 k návrhu na úplatné nabytí 
nemovitostí v k.ú. Lahovice, postižených povodní v roce 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy  
 

TISK č. 21227 Doba projednávání:  9.24 – 9.25 
PŘIZVANÍ: J. Rak, BBA – pov. říz. HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 580 

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

 
12.  radní Lacko 

 
k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2017 
 

TISK č. 24928 Doba projednávání:  9.26 – 9.28 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel ZSP MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 581 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Lacko. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Hadrava 
 
k veřejné zakázce "Dodávka technického a systémového vybavení pro modernizace 
Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy" 
 

TISK č. 24775 Doba projednávání:  9.29 – 9.30 
PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 582 

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

14.  radní Hadrava 
 
k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl.m. Prahy a jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů městským částem hl.m. Prahy v roce 2017 z kap. 07 - BEZPEČNOST  
 

TISK č. 25099 Doba projednávání:  9.31 – 9.32 
PŘIZVANÍ: Mgr. Barták – RED MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 583 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Hadrava. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  radní Plamínková 
 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0003 Komunikace Řeporyje“ 
 

TISK č. 24898 Doba projednávání:  9.33 – 9.34 
PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 584 

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

16.  radní Plamínková 

 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné 
zakázky "stavba č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 komunikace III, Rekonstrukce 
komunikace v ulici Ústřední, 2. část“ 
 
TISK č. 24748 Doba projednávání:  9.35 – 9.36 

PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 585 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková. 
Na základě návrhu primátorky hl. m. Prahy byl upraven název navrhovaného usnesení.  
(„k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky…“) 
 Takto navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  radní Wolf 
 
k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017" a "Programů podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017", uvolnění finančních prostředků  
z kap. 0666 formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 
 
TISK č. 24731 Doba projednávání:  9.37 – 9.38 

PŘIZVANÍ: - - - 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 586 

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

18.  radní Wolf 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 273 ze dne 14.2.2017 o vyloučení uchazeče z účasti  
v zadávacím řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "stavba č. 41176 
rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 
 
TISK č. 25217 Doba projednávání:  9.39 – 9.40 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 587 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Wolf. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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19. radní Ropková 
 
ke schválení projektů v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  
 
TISK č. 24617 Doba projednávání:  9.41 – 9.42 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle -   FON MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 588 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  radní Ropková 

 
ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  
 
TISK č. 25077 Doba projednávání:  9.43 – 9.44 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle -   FON MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 589 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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21.  radní Ropková 
 
ke schválení projektů 14. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR  
 
TISK č. 25104 Doba projednávání:  9.45 – 9.46 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle -   FON MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 590 

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

22.  radní Ropková 
 
ke stavu čerpání finančních prostředků Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
hlavním městem Prahou a jím zřízenými nebo založenými organizacemi  
 

TISK č. 25021 Doba projednávání:  9.47 – 9.48 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle -   FON MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 591 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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23.  radní Ropková 
 
k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
 

TISK č. 25054 Doba projednávání:  9.49 – 9.50 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle -   FON MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 592 

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

24.  radní Hodek 

 
k návrhu na záměr hl.m. Prahy pořádání akce s názvem Veletrh poskytovatelů sociálních 
služeb hlavního města Prahy  
 
TISK č. 24995 Doba projednávání:  9.51 – 9.52 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel ZSP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 593 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Hodek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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25.  ředitelka MHMP 
 
k vyloučení uchazečů v řízení o veřejné zakázce "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti 
za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP" a k souhlasu Rady 
HMP se záměrem dalšího postupu 
 

TISK č. 24943 Doba projednávání:  9.53 – 9.54 
PŘIZVANÍ: Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 594 

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

 
 
 
Bod č. 26 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 60 schváleného programu 
(9.55 – 9.56) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
1. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 o účelovou neinvestiční 
dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  
a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24718 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 595 
 
2. k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 
2017 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 25089 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 596 
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3. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotace z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25082 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 597 
 
4. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Národního programu Životní prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 598 
 
5.  k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Kolovraty k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25134 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 599 
 
6. k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Satalice na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy  

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25058 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 600 
 
 
7. k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha - Benice a MČ Praha - 
Nedvězí v roce 2016 z finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 
1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona  
č. 458/2011 Sb. 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25074 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 601 
 
8. k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25183 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 602 
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9. k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy z roku 2016 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 
2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25055 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 603 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Zaměstnanost určených pro MČ HMP 
 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 17 a MČ Praha 12 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24940 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 604 
   
11. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24945 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 605 
 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů určených 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017  
a poskytnutí neinvestičních účelových dotací městským částem 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 606 
 
13. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017  
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24999 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 607 
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14. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25032 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 608 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25038 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 609 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25041 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 610 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017  
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci léčiv 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25103 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 611 
 
18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017  
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 612 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti  
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25123 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 613 
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20. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 25132 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 614 
 
21. k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2016 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24653 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 615 
 
22. k oznámení záměru městské části Praha - Satalice na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Satalice, nemovitostí v k.ú. 
Satalice, předložených podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) 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. 24813 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 616 
 
23. k žádosti městské části Praha - Šeberov o souhlas s bezúplatným nabytím pozemku  
v k.ú. Šeberov z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 
správy městské části Praha - Šeberov, předložené podle § 13 ost. 4 obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24878 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 617 
 
24. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 
Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha - Dolní Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 618 
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25. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1274/2 o výměře 31 m2 k.ú. Troja 
 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22911 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 619 
 
26. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1202/2 v k.ú. Dubeč 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23494 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 620 
   
27. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 873/102 v k.ú. Kamýk 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23856 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 621 
 
28. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2585/1 o výměře 69 m2 k.ú. Kobylisy 

  radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24320 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 622 
 
29. k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1424/2  
o celkové výměře 171 m2 a pozemku parc. č. 1433/2 o výměře  192 m2 k.ú. Troja 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24622 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 623 
   
30. k revokaci usnesení Rady HMP č. 778 ze dne 9.6.2009 k návrhu na úplatný převod 
pozemku parc. č. 140/186 o výměře 11 m2 v k.ú. Lhotka z vlastnictví hl.m. Prahy  
do vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 25014 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 624 
 
31. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 799/1 v k.ú. 
Letňany do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23570 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 625 
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32. k návrhu na úplatné nabytí veřejných vodovodních řádů, stok veřejných dešťových 
kanalizací a stok veřejných splaškových kanalizací v k.ú. Velká Chuchle z vlastnictví VILY 
CHUCHLE a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy a přijetí finančního daru od VILY CHUCHLE a.s. 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 25025 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 626 
   
33. k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví právnických 
osob do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23937 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 627 
 
34. k návrhu na bezúplatné nabytí dešťové kanalizační stoky v k.ú. Pitkovice z vlastnictví 
CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24903 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 628 
 
35. k návrhu na bezúplatné nabytí vodního díla v k.ú. Holešovice z vlastnictví CENTRAL 
GROUP Jankovcova a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24905 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 629 
   
36. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolovraty z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24909 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 630 
 
37. k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku hl.m. Prahy a zařízení 
v k.ú. Vinoř z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24666 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 631 
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38. k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu v k.ú. Hostivař z vlastnictví Trigon 
Hostivař, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24852 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 632 
   
39. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám  
a uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24444 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 633 
 
40. k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24929 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 634 
 
41. k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 635 
   
42. k návrhu na schválení uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti se společností 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24894 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 636 
 
43. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva k jiné stavbě bez čp/če  
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy  

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24713 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 637 
 
44. k návrhu na zrušení expozice hl.m. Prahy pro veletrh MIPIM 2014 - 2016 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24512 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 638 
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45. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAP/21/03/004643/2008  
v rámci stavby č. 8262 "JM I . ukončení Centrálního parku" 

 radní Plamínková 
 TISK č. 24930 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 639 
 
46. k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 

 radní Lacko 
 TISK č. 24810 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 640 
 
47. k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2017 

 radní Lacko 
 TISK č. 24977 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 641 
 
48. k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

 radní Lacko 
 TISK č. 24968 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 642 
 
49. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy  

 radní Lacko 
 TISK č. 24991 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 643 
 
50. k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Bezpečná pražská škola" 

 radní Ropková 
 TISK č. 24774 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 644 
 
51. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017  
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" 

 radní Ropková 
 TISK č. 24980 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 645 
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52. k návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a k návrhu na změnu 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami 
chování, se sídlem 152 00 Praha 5, Na Zlíchově 19 

 radní Ropková 
 TISK č. 24729 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 646 
 
53. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola logopedická  
a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, v rejstříku škol a školských 
zařízení  

 radní Ropková 
 TISK č. 25080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 647 
 
54.  k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež  
a sport 

 radní Ropková 
 TISK č. 25000 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 648 
 
55. k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 

 radní Ropková 
 TISK č. 24975 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 649 
56. k návrhu na přiznání odměny řediteli sociálního zařízení v působnosti odboru ZSP 
MHMP 

 radní Hodek 
 TISK č. 24986 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 650 
57. k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy pro rodinnou politiku 

 radní Hodek 
 TISK č. 25124 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 651 
58. k zabezpečení financování projektu "Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího 
subjektu ITI pražské metropolitní oblasti" financovaného z operačního programu 
Technická pomoc 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24869 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 652 
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59. k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl od Galerie hlavního města Prahy 
 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 653 
   
60. ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze za rok 2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 25012 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 654 
 
 

 27.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  
 

TISK č. 25251 Doba projednávání:  9.57 – 9.58 
PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 655 
 
 
  

28.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu programu jednání 25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 30.3.2017 

TISK č. 25190 Doba projednávání:  9.59 – 10.01 
PŘIZVANÍ: - - - 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 656 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Po diskusi byly vyjmuty z programu jednání ZHMP TISKY: Z- 4803, Z- 5074,  
Z – 5183, Z – 5187, Z- 5053, Z – 5167, Z – 4948, Z- 4843, Z- 4988. 
 Navržené usnesení bylo po úpravě programu jednání ZHMP schváleno. 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 

1. s  odpovědí radního Lacka A. Vélemu, na interpelaci ze dne 23. 2. 2017, ve věci dostavby 

budovy projektu „Nové Palmovky“ v souvislosti s případným využitím pro sídlo 
Zdravotnické záchranné služby 

2. s odpovědí radního Lacka na interpelaci T. Tatranského, ze dne 23. 2. 2017, ve věci 
dostavby budovy projektu „Nové Palmovky“ v souvislosti s případným využitím pro 
sídlo Zdravotnické záchranné služby 

3. s podáním P. Žďárského, starosty MČ Praha 19, adresovaným členům Rady HMP 
týkající se žádosti o podporu změn ÚP č. 463 a 2943 

4. s přehledem odboru LEG MHMP o přijatých usneseních vlády ČR č. 84-180/2017 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. ke dni 
31.12.2016 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 25045 

 
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 únor 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 25157 

 
Informace pro Radu hl. m. Prahy o podaných čtyřech trestních oznámeních ve věci 
pozměnění nebo padělání lékařských zpráv v souvislosti s žádostmi o vrácení řidičských 
oprávnění 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 25129 

Návrh obchodně-finančního plánu společnosti Operátor ICT, a.s. na rok 2017 
 primátorka hl. m. Prahy  
 TISK č. 25254 
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11. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 10.02 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 571 až č. 656 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
 
  prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
  náměstek primátorky hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Petr Dolínek 
  náměstek primátorky hl. m. Prahy 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


