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Zápis 
 

ze 44. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 19. prosince 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:   radní Hodek 
Ověřovatelé:  radní Wolf 
   radní Hadrava 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 44. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 9.05 hod. primátorka hl. m. 
Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9.06 – 9.07) 
 
Schválení zápisu ze 43 jednání Rady HMP ze dne 12. 12. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu smluv o právu provedení stavby související s realizací stavebního záměru 
Revitalizace spodní části  Václavského náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova, mezi 
společností WELWYN COMPANY, a.s. a Hlavním městem Prahou a mezi Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy, a.s. a Hlavním městem Prahou 

 primátorka hl. m. Prahy  
 TISK č. 28218 – zařazeno jako bod č. 14 

(pro zařazení TISKU č. 28218 hlasovalo 10 radních,  
1 byl nepřítomen – radní Hodek) 

 
Materiály stažené z projednání Rady HMP 
 
k harmonogramu postupných opatření ve veřejném prostoru Severojižní magistrály 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 28062 

 
k návrhu OTV MHMP na zadávání dodatků ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000425/2017                
na stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace  

 radní Wolf 
 TISK č. 28102 
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Dodatečně zařazené informace 
 
k podání trestního oznámení ve věci podezření na porušení povinností při správě majetku 
hl. m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28222 

 
 

k postupu ve věci analýzy kontrolních zjištění v příspěvkové organizaci Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 28226 

 

 
 
 
Schválení programu 44. jednání Rady HMP  
 Program 44. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 
 

TISK č. 27983 Doba projednávání:  9.08 – 9.09 

PŘIZVANÍ: JUDr. Novaková – ředitelka ZIO MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  náměstek primátorky Dolínek 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3186      

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

 
k předložení objednávky a smlouvy o poskytování služeb multiutilitního měření                             
v nájemních bytech HMP dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování konceptu Smart Cities - projekt "Multiutilitní měření v nájemních bytech HMP“ 

TISK č. 28054 Doba projednávání:  9.10 – 9.11 

PŘIZVANÍ: Ing. Shima – INF MHMP 
                                      Ing. Zadina – člen představenstva Operátor ICT, a.s. 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3187 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ISMP - 
POVS: Zařízení pro mobilní sběr dat" 
 

TISK č. 28019 Doba projednávání:  9.12 – 9.13 

PŘIZVANÍ: Ing. Shima – INF MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3188 

  
 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 k rámcové smlouvě 
DOH/40/05/003239/2016 - 7. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě "Zajištění elektronických 
komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy - lokality č. 139 a 140" 
 

TISK č. 27961 Doba projednávání:  9.14 – 9.15 
PŘIZVANÍ: Ing. Shima – INF MHMP   

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3189 

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

6.  primátorka hl. m. Prahy 

 
ke jmenování hodnoticí komise v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Rámcová 
dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného                         
na platformě GINIS Enterprise+“ 
 
TISK č. 28132 Doba projednávání:  9.16 – 9.17 

PŘIZVANÍ: Ing. Shima – INF MHMP   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3190 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu vyhlášení výzev č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru v rámci 
projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

TISK č. 28004 Doba projednávání:  9.18 – 9.19 
PŘIZVANÍ: Ing. Dobrovský – ředitel PRI MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3191 

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

8.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Prezentace 
Prahy, Brna a Ostravy na veletrhu MIPIM 2018" 
 

TISK č. 28000 Doba projednávání:  9.20 – 9.21 
PŘIZVANÍ: Mgr. Bučková – ředitelka PRM MHMP 
  Bc. Hrdličková – PRM MHMP   

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3192 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu Strategie ekonomické zahraniční politiky  
 
TISK č. 27651 Doba projednávání:  9.22 – 9.23 

PŘIZVANÍ: Mgr. Bučková – ředitelka PRM MHMP 
  Ing. Dobrovský – ředitel PRI MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3193 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
primátorka hl. m. Prahy. 
 Na základě návrhu náměstkyně primátorky Kislingerové došlo k úpravě 
navrhovaného usnesení v bodě III, v ukládací části pro odbor PRI MHMP – 
“ pokračovat v dalším rozpracování strategie s ohledem na vývoj prostředí a reálné 
potřeby hl. m. Prahy“. 
 Navržené usnesení bylo s touto úpravou usnesení schváleno.  
 
 
 
 

10.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k záměru pořízení reprezentativních dárkových předmětů hl.m. Prahy k propagačním 
účelům  
 

TISK č. 28141 Doba projednávání:  9.24 – 9.25 
PŘIZVANÍ: Mgr. Bučková – ředitelka PRM MHMP 
                                                       Ing. et Ing. Berková – ředitelka OKM HMMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
  NEHLASOVAL: 1  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3194 

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

 
k žádosti o svolání řádné valné hromady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. 
 

TISK č. 28134 Doba projednávání:  9.26 – 9.27 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3195 

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

12.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 806 ze dne 12.4.2016 k zadání soutěží o návrh - Nové 
prvky pražského mobiliáře  
 

TISK č. 27906 Doba projednávání:  9.28 – 9.29 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3196 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  primátorka hl. m. Prahy 
náměstkyně primátorky Kolínská 

 
k návrhu Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl.m. Prahy  
 

TISK č. 27948 Doba projednávání:  9.30 – 9.31 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3197 

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

14.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu smluv o právu provedení stavby související s realizací stavebního záměru 
Revitalizace spodní části Václavského náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova, mezi 
společností WELWYN COMPANY, a.s. a Hlavním městem Prahou a mezi Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost a Hlavním městem Prahou 
 
TISK č. 28218 Doba projednávání:  9.32 – 9.33 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 
  Ing. Šimková – HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3198 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka -  
primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  náměstek primátorky Dolínek 
 
ke studii City logistiky  
 
TISK č. 27614 Doba projednávání:  9.34 – 9.35 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3199 

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

16.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice - 
projektová a inženýrská činnost" 
 

TISK č. 27284 Doba projednávání:  9.36 – 9.40 
PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3200 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Na dotaz náměstka primátorky Dolínka, týkající se průběhu výběrového 
řízení, reagoval Ing. Prajer, ředitel odboru OSI MHMP. 
 Náměstek primátorky Dolínek požádal o jasné stanovisko odboru VEZ MHMP 
k právní správnosti předloženého materiálu a návrhu usnesení a o uvedení takto 
deklarovaného stanoviska do zápisu z jednání Rady HMP. Mgr. Dufková, ředitelka 
odboru VEZ MHMP, vyjádřila souhlasné stanovisko odboru VEZ MHMP k předloženému 
tisku a ke schválení navrhovaného usnesení. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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17.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2590/38 a 2590/42 v katastrálním 
území Kyje do vlastnictví hlavního města Prahy  
 

TISK č. 26948 Doba projednávání:  9.41 – 9.42 
PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3201 

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

18.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1832 ze dne 15.8.2017 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků parc. č. 4485/2, 4485/3, 4485/21, 4485/70, 4485/77, 4485/113, 4485/114, 
4485/115, 4487 a 4488/1 vše v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Dopravního podniku 
hl.m. Prahy, akciové společnosti do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

TISK č. 27422 Doba projednávání:  9.43 – 9.44 
PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3202 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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19.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na provedení 
stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba mezi 
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním městem 
Prahou 
 
TISK č. 25454 Doba projednávání:  9.45 – 9.46 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3203 

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

20.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na ukončení smluvních vztahů uzavřených mezi hl.m. Prahou a společností 
AKROTERION s.r.o. 
 

TISK č. 27737 Doba projednávání:  9.47 – 9.48 
PŘIZVANÍ: Ing. Šimková -  HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Wolf 
  radní Hodek 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3204 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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21.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Černý Most z vlastnictví fyzických osob                        
do vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace investiční akce hl.m. Prahy                  
č. 0000 Vybíralova dle opatření "1.01 Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. Stránského                     
a Bryksova“ 
 
TISK č. 27719 Doba projednávání:  9.49 – 9.50 

PŘIZVANÍ: Ing. Konvalinka -  HOM MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Wolf 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3205 

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

22.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 394/1 v k.ú. Řepy  
 

TISK č. 26772 Doba projednávání:  9.51 – 9.52 
PŘIZVANÍ: Ing. Konvalinka -  HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 2 
  radní Wolf 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3206 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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23.  radní Grabein Procházka 
 
k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Revitalizace 
objektu U Hrušky“ a ke jmenování komisí  
 

TISK č. 27709 Doba projednávání:  9.53 – 9.54 
PŘIZVANÍ: Ing. Černá -  HOM MHMP 
  Mgr. Pátecký – TPD s.r.o. 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3207 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti  TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. zahájila v 9.55 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. 

 
 
 

24.  radní Grabein Procházka 
 
k personálním změnám v dozorčí radě společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 
TISK č. 28209  Doba projednávání:  9.55 – 9.57 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3208 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., seznámil předkladatel - radní Grabein 
Procházka.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti   TRADE CENTRE PRAHA a.s.  zakončila 
primátorka hl. m. Prahy v 9.57 hodin. 
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25.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu smluvního zajištění nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. 
od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
 

TISK č. 28146 Doba projednávání:  9.58 – 9.59 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3209 

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

26.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu Dodatku č. 43 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění 
odpadních vod a souvisejících služeb" uzavřené dne 5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl.m. Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 
 
TISK č. 28068 Doba projednávání:  10.00 – 10.01 

PŘIZVANÍ:  
                                     Ing. Žejdlík, MBA –  předseda představenstva PVS, a.s. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3210 

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

 
k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie 
hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST  
 

TISK č. 27698 Doba projednávání:  10.02 – 10.03 
PŘIZVANÍ: Mgr. Barták – RED MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3211 

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

28.  radní Hadrava 
 
k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie 
hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST  
 

TISK č. 27841 Doba projednávání:  10.04 – 10.05 
PŘIZVANÍ: Mgr. Barták – RED MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3212 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Hadrava. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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29.  radní Plamínková 
 
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. - řízení se soutěžním dialogem 
na projektovou a inženýrskou činnost“ 
 

TISK č. 28210 Doba projednávání:  10.06 – 10.07 
PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3213 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková. 
V souvislosti s přijatým usnesením poděkovala primátorka hl. m. Prahy Mgr. Boháčovi, 
řediteli společnosti IPR HMP za kvalitně vykonanou práci společnosti IPR HMP  
při realizaci zadávacího řízení. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

30.  radní Plamínková 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kapitolách 01, 02, 04, 07 
a 08 
 
TISK č. 27498 Doba projednávání:  10.08 – 10.10 

PŘIZVANÍ: Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3214 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti   Výstaviště Praha a.s. 
 

Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha a.s., 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. 

 
 
 

31.  radní Wolf 
 
k personální změně v dozorčí radě společnosti Výstaviště Praha, a.s. 
 
TISK č. 28208 Doba projednávání:  10.11 – 10.12 

PŘIZVANÍ: --- 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Hodek  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3215 
  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti  Výstaviště Praha a.s. seznámil předkladatel – radní Wolf.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

 Valnou hromadu společnosti   Výstaviště Praha a.s. zakončila primátorka hl. 
m. Prahy v 10.12 hodin. 
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Bod č. 32 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(10.13 – 10.14) 
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. 
 
- na základě návrhu ředitelky MHMP bylo přijato usnesení č. 3216  

k návrhu na personální změny v Komisích Rady HMP  
(pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
 

33.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy  
 
TISK č. 28229 Doba projednávání:  10.15 – 10.16 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3217 
  
 
Bod č. 34 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 78 schváleného programu 
(10.17 – 10.22) 
 
Na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka, se kterým se předkladatelka 
ztotožnila, došlo ke stažení TISKU č. 27963 
k záměru Ministerstva dopravy na splavnění toku řeky Berounky 
 z programu operativního rozhodování Rady HMP. 
 
Na základě návrhu náměstkyně primátorky Kislingerové dala primátorka odděleně 
hlasovat o TISKU č. 28172 
k návrhu hlasování pro per rollam rozhodování valné hromady společnosti Zdroj pitné 
vody Káraný, a.s. ve věci určení auditora za rok 2017 
(Usnesení nebylo přijato. Pro hlasovalo 5 radních, zdrželo se 5 radních, 1 byl 
nepřítomen – radní Hodek) 
 

 
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 10 radních, 1 byl nepřítomen – radní Hodek) 
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1. k zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy Ondřeje Profanta                         
a k předání osvědčení členu zastupitelstva hlavního města Prahy Ondřeji Kallaschovi  

 primátorka hl. m. Prahy  
 TISK č. 28212 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3218 
 
2. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 3. a 4. čtvrtletí 2017 na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 27465 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3219 
 
3. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se společností Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. na výpůjčku částí komunikací Zenklova, Prosecká, 
Hejtmánkova, Srbova, Podlipného, Braunerova, Ve Vrchu a Vosmíkových za účelem 
provedení rekonstrukce kanalizace a obnovy vodovodních řadů 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 27835 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3220 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu 
rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2017, 
související se zajištěním programu na kluzišti na Letné, Praha 7 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 28040 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3221 
 
5. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti SVC MHMP v roce 2017 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 28013 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3222 
 
6. k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok 
2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy 
na roky 2019 a 2020 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27911 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3223 
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7. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ 
Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu financí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28117 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3224 
   
8. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra                   
na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na rok 2018 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28153 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3225 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 6 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 27966 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3226 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí                             
z Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m. Prahy a na úpravu rozpočtu 
v kap. 0504 v roce 2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28001 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3227 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                     
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí                                   
z Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu "Implementace modelu 
CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy" 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28010 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3228 
12. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28079 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3229 
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13. 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. 28080 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3230 
   
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. 28081 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3231 
 
15. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na specializační 
vzdělávání nelékařů 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28090 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3232 
 
16. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28093 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3233 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                    
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury 
v roce 2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28097 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3234 
  



23 
 

18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                
o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v rámci programu 
ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28100 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3235 
   
19. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 2 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3236 
 
20. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů                              
a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28104 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3237 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 14 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28112 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3238 
 
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 
2017 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28115 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3239 
 
23. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28133 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3240 
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24. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                    
o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v oboru všeobecného praktického lékařství 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28136 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3241 
 
25. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 10 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28137 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3242 
 
26. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28140 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3243 
 
27. 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 určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
městským částem hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28154 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3244 
 
28. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer 
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určeného pro MČ HMP                               
a poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 14 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28157 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3245   
29. 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. 28160 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3246 
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30. 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. 28161 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3247 
 
31. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28164 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3248 
 
32. 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 určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
městským částem hl.m. Prahy 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28165 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3249 
 
33. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28169 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3250 
   
34. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                                 
o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní 
aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28171 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3251 
 
35. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 v souvislosti                                 
s finančním vypořádáním investiční akce č. 42539 "Rekonstrukce obvodového pláště 
budovy A" z důvodu přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28149 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3252 
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36. k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 za účelem financování mezinárodního 
projektu Urban Nature Lab, realizovaného v rámci komunitárního programu Horizont 
2020 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28156 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3253 
 
37. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na 
sociální pohřby 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 28181 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3254 
 
38. 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, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 5 
(pozemky v k.ú. Smíchov a pozemek v k.ú. Jinonice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26870 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3255 
   
39. 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, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 
(nemovitosti v k.ú. Ruzyně a Střešovice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27120 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3256 
 
40. k revokaci usnesení Rady HMP č. 638 ze dne 21.3.2017 k návrhu na zrušení expozice 
hl.m. Prahy pro veletrh MIPIM 2014 - 2016 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27503 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3257 
 
41. k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 3584/5 o výměře 10 m2 k.ú. 
Břevnov 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26401 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3258 
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42. k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3830 k.ú. Břevnov 
 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 26922 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3259 
 
43. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Karlín 
Park, a.s. 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27998 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3260 
 
44. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                       
a následné smlouvy o zřízení služebnosti se Společenstvím vlastníků Kyselova 1185,                
Praha 8 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 27999 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3261 
 
45. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebnosti stezky a cesty 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28063 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3262 
 
46. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28014 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3263 
 
47. k návrhu na změnu doby nájmu bytů hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 27543 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3264 
48. k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

 radní Lacko 
 TISK č. 27788 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3265 
49. k návrhu na pronájem jiného bytu 

 radní Lacko 
 TISK č. 27914 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3266 
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50. k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby                
č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové domy Praha 13 do 
rozpočtu HMP 

 radní Lacko 
 TISK č. 26596 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3267 
 
51. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 

 radní Lacko 
 TISK č. 28123 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3268 
 
52. k návrhu na volbu členů správní rady NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA  

 radní Hadrava 
 TISK č. 27974 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3269 
 
53. k návrhu na úpravu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy v roce 2017 

 radní Plamínková 
 TISK č. 27768 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3270 
 
54. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1343/25 a část 
pozemku parc. č. 1343/1 v k.ú. Dolní Chabry, které jsou ve vlastnictví HMP a svěřené do 
správy OCP MHMP, paní Veronice Müllerové, za účelem užívání rekreační chaty a zahrady 
k rekreačním účelům žadatelky, a to na dobu neurčitou 

 radní Plamínková 
 TISK č. 27863 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3271 
   
55. k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016                         
k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy 
pro rok 2018 

 radní Plamínková 
 TISK č. 27304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3272 
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56. k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů, na úpravu limitů 
odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP a na úpravu rozpočtu 
kap. 0662 - kultura v r. 2017 

 radní Wolf 
 TISK č. 27683 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3273 
 
57. k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic a úpravu limitů odpisových 
plánů příspěvkových organizací a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 – kultura                 
v r. 2017 

 radní Wolf 
 TISK č. 27898 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3274 
 
58. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha 

 radní Ropková 
 TISK č. 28170 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3275 
 
59. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2017,             
k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti 
odboru školství a mládeže MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu 
počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 radní Ropková 
 TISK č. 27940 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3276 
 
60. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017                               
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence 
základních a středních škol 2017" - Modul ZŠ 

 radní Ropková 
 TISK č. 27967 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3277 
   
61. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 a k úpravě 
závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v 
poskytovaných podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30.11.2017" 

 radní Ropková 
 TISK č. 28143 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3278 
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62. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení 
části neinvestičního příspěvku poskytnutého na pokrytí podpůrné služby při vzdělávání 
žáků se zdravotním postižením 

 radní Ropková 
 TISK č. 27965 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3279 
 
63. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka 
od soukromé školy 

 radní Ropková 
 TISK č. 27937 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3280 
 
64. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Fakultní základní umělecká škola 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72/2,                    
v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK č. 27743 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3281 
 
65. k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách 1. ročníků 
příspěvkové organizace Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Presslova 25 

 radní Ropková 
 TISK č. 27874 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3282 
 
66. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 9, 
Ratibořická 30, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK č. 27977 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3283 
 
67. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 5 - 
Košíře, Na Popelce 18, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK č. 27988 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3284 
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68. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana 
Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK č. 27996 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3285 
 
69. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 

 radní Ropková 
 TISK č. 27881 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3286 
 
70. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 27738 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3287 
 
71. k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace 
Správa pražských hřbitovů 

 radní Hodek 
 TISK č. 27831 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3288 
   
72. k návrhu na přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace hl.m. Prahy                                 
v působnosti odboru ZSP MHMP 

 radní Hodek 
 TISK č. 28114 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3289 
 
73. k návrhu na čerpání fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov                      
pro seniory Nová slunečnice v roce 2017 

 radní Hodek 
 TISK č. 28092 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3290 
 
74. k návrhu na odprodej souboru vyřazených osobních vozidel a nákladního přívěsu                  
ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 27926 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3291 
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75. k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu 
běžných výdajů v roce 2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 27006 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3292 
 
76. k návrhu na rozpracování usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
14.12.2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 27982 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3293 
   
77. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným 
výsledkem č. INO/01/01/001452/2017 ze dne 31.1.2017, se společností AB Facility a.s. 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 27681 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3294 
 
78. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 15.11.2017 do 21.11.2017 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 27912 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3295 
 
 
 
 
 
Bod č. 35 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(10.23 – 10.24) 
 
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. 
 
 
- JUDr. Mařík, ředitel odboru OVO MHMP, oznámil členům Rady HMP, že dne  

19. 12. 2017 od 16.00 hodin bude spuštěno elektronické připomínkování materiálů 
připravovaných pro jednání Rady HMP 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 
1. s odpovědí náměstka primátorky Dolínka L. Trlifajové, týkající se návrhu na omezení 

cyklistické dopravy v pěších zónách MČ Praha 1  
2. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské na el. podání manželů Řezáčových, ze dne 

31. 10. 2017, týkající se podnětu na změnu ÚP č. 109/2016  
3. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské na el. podání Ing. Zimmermannové, MPA, 

ze dne 31. 10. 2017 ze dne 7. 11. 2047, ve věci podnětu na změnu ÚP č. 109/2016 
4. s odpovědí JUDr. Thuriové, ředitelky odboru DPC MHMP na podání Ing. Richtera, 

starosty MČ Praha 5, ze dne 10. 10. 2017, týkající se návrhu na změnu OZV č. 10/2011 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Informace - zpráva dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. k obchodně-finančnímu 
plánu roku 2018 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 28188 

 
Informace - zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své 
činnosti k 4.Q. 2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 28187 

 
Informace k plnění úkolu uloženého usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1588 ze dne 27.6.2017 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 28145 

 

k podání trestního oznámení ve věci podezření na porušení povinností při správě majetku 
hl. m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 28222 
 

k postupu ve věci analýzy kontrolních zjištění v příspěvkové organizaci  Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 28226 
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44. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 10.25 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 3186 až č. 3295 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


