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Zápis 
 

ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 24. ledna 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:  radní Wolf 
   radní Hodek 
Zapisovatelka: Magdalena Vávrová 
 
 
 3. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila po neveřejné poradě členů 
Rady HMP  v 10.00 hod. primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10.01 – 10.07) 
 
 
Schválení zápisu ze 2. jednání Rady HMP ze dne 17. 1. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – náměstek primátorky 
 Dolínek) 
  
Schválení zápisu z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 1. 2017 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10 radních, 1 byl nepřítomen – náměstek primátorky 
 Dolínek) 
  
 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 

ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu 

 náměstek primátorky Dolínek 
TISK č. 24633  
- zařazeno jako informace do bodu č. 18  

(pro zařazení TISKU č. 24633 do programu dnešního jednání hlasovalo 11 radních) 
 

k bezplatné přepravě (nulová tarifní sazba) na území hl. m. Prahy od 24.1.2017 
od 12:00 do odvolání smogové situace 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24476 – zařazeno do bodu č. 18 
(pro zařazení TISKU č. 24476 do programu dnešního jednání hlasovalo 11 radních) 
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k zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, 
MBA, k rezignaci Ing. Karla Šaška na postavení náhradníka a k předání osvědčení členu 
zastupitelstva hlavního města Prahy Mgr. Danielu Štěpánovi 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 24643 – zařazeno jako bod č. 3 
(pro zařazení TISKU č. 24643 do programu dnešního jednání hlasovalo 11 radních) 

 
 
 
Materiály stažené z programu jednání Rady HMP 
 
k návrhu Iniciální rámcové dohody o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I. D  
a okolní výstavby v lokalitě Krč 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24245 
 

k rozvoji transformačního území Nákladového nádraží Žižkov 
 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 23978 
 

k souhlasu s realizací evropského projektu CityMobil4PT na území hl. m. Prahy 
 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24497 
 
 

 
Materiál stažený z ORR 
 

k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 – Školství, mládež a sport a kap. 10 – Pokladní správa v 
souvislosti s financováním služeb přímo souvisejících s přípravou projektů z výzvy č. 12 
Operačního programu Praha – pól růstu „Energetické úspory v městských objektech – 
Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s 
téměř nulovou spotřebou energie“ 

 radní Ropková 
 TISK č. 24561 
 
 
 

na základě žádosti radní Ropkové, došlo k úpravě názvu  
TISKU č. 24385 
ke schválení textů vzorových Smluv o financování projektů (Podmínek 
realizace) 7., 10. a 22. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR,  
a to včetně navrženého usnesení, s tím, že v tisku nebudou řešeny dokumenty 
související s 22. Výzvou takto předložený - upravený materiál byl členy Rady 
HMP akceptován  
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Dodatečně zařazené informace: 
 
Informace ke zpracování návrhu Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 24660 

 
k problematice smogové situace a regulace v hl. m. Praze 

 radní Hadrava 
 TISK č. 24657 

 
Informace o průběhu oslav k 700. výročí narození Karla IV. v hl. m. Praze v roce 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 24571 

 
ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24633 

 
 
Schválení programu 3. jednání Rady HMP  
 Program 3. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11 radních) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0962, § 6171, OZV MHMP v roce 2017 
 

TISK č. 24413 Doba projednávání:  10.08 – 10.09 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel OZV  MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 91 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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3.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k zániku mandátu člena zastupitelstva hlavního města Prahy JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, 
MBA, k rezignaci Ing. Karla Šaška na postavení náhradníka a k předání osvědčení členu 
zastupitelstva hlavního města Prahy Mgr. Danielu Štěpánovi 
 

TISK č. 24643 Doba projednávání:  10.10 – 10.13 
PŘIZVANÍ: - - - 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 92 

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

4.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na zajištění dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace  
 

TISK č. 22085 Doba projednávání:  10.14 – 10.16 
PŘIZVANÍ: Ing. Kaas – ředitel RFD MHMP 
  Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID  
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 93 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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5.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora na stavbu 
42473 "Botanická zahrada - areál západ, dostavba" 
 

TISK č. 23709 Doba projednávání:  10.17 – 10.24 
PŘIZVANÍ: Ing. Vermach – ředitel OTV MHMP 
  JUDr. Holomelová – OTV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 94 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek. 
Na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka došlo k doplnění důvodové zprávy 
k předkládanému materiálu. 
 Navržené usnesení bylo s tímto doplněním schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  náměstek primátorky Dolínek 

 
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou na straně jedné  
a Sdružením ZOO Skanska SPS, zastoupené firmou Skanska, a.s., na straně druhé  
 
TISK č. 24582 Doba projednávání:  10.25 – 10.26 

PŘIZVANÍ: Ing. Vermach – ředitel OTV MHMP 
  JUDr. Holomelová – OTV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 95 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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7.  náměstek primátorky Dolínek 
 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy  
 

TISK č. 24345 Doba projednávání:  10.27 – 10.29 
PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka SVC MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 96 

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

8.  náměstkyně primátorky Kislingerová 

 
k návrhu Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rezervy na spolufinancování 
projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu vlastního hl.m. Prahy (v kap. 1016) na rok 2017 
 

TISK č. 24509 Doba projednávání:  10.30 – 10.32 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 97 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – 
náměstkyně primátorky Kislingerová. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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9.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu dodatku č. 37 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. a likvidaci 
majetku ve správě a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 
TISK č. 22892 Doba projednávání:  10.33 – 10.36 

PŘIZVANÍ: JUDr. Liakou – HOM MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
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 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 
 

10.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1759/1 k.ú. Hlubočepy do vlastnictví 
hlavního města Prahy  
 

TISK č. 24083 Doba projednávání:  10.37 – 10.38 
PŘIZVANÍ: JUDr. Liakou – HOM MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 99 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Grabein 
Procházka. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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11.  radní Lacko 
 
k návrhu na aktualizaci dosavadních smluvních vztahů s nájemcem Nemocnice Na 
Bulovce, sídlem Budínova 67/2, Praha 8, IČO: 00064211 
 

TISK č. 23954 Doba projednávání:  10.39 – 10.41 
PŘIZVANÍ: JUDr. Liakou – HOM MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
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 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Lacko. 
Na základě návrhu předkladatele došlo k doplnění navrhovaného usnesení II v bodě 2.,  
s termínem plnění 28. 2. 2017. 
 Navržené usnesení bylo po této úpravě schváleno.  
 
 
 
 
 

12.  radní Hadrava 

 
k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce "Poskytování pronájmu pevných optických okruhů" 
 
TISK č. 24121 Doba projednávání:  10.42 – 10.44 

PŘIZVANÍ: Mgr. Hanousek -  INF MHMP 
  Mgr. Dufková – ředitelka VEZ MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 101 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní 
Hadrava. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Plamínková 
 
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 
2017 
 

TISK č. 24537 Doba projednávání:  10.45 – 10.47 
PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel OCP MHMP 
  Ing. Polák – OCP MHMP 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 3 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
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 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

14.  radní Wolf 

 
k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Hudební divadlo v Karlíně  
 

TISK č. 24262 Doba projednávání:  10.48 – 10.50 
PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel OZV MHMP 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 103 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf. 
Po diskusi bylo upraveno navrhované usnesení v bodě IV., ve kterém došlo k personální 
změně ve složení navržené komise a úpravě termínu plnění v příloze č. 1 
k navrhovanému usnesení.  
 Navržené usnesení bylo po těchto úpravách schváleno.  
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15.  radní Wolf 
 
k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2017 
 
TISK č. 24353 Doba projednávání:  10.51 – 11.04 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel OZV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 104 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Wolf. 
 Následovala široká diskuse. 

 
 Náměstkyně primátorky Kolínská požádala v souladu s  § 6, odst. 6 
dokumentu „Jednací řád Rady hlavního města Prahy“ o zaprotokolování jejího 
stanoviska do zápisu, že nesouhlasí s návrhem (nepřidělení grantu) uvedeným v příloze 
č. 10 k navrhovanému usnesení, týkající se projektu „Kontinuální činnost Centra 
současného uměni DOX na léta 2018-2021“. 
 Náměstek primátorky Dolínek požádal o zaprotokolování jeho stanoviska  
do zápisu, že nesouhlasí s návrhem (nepřidělení grantu) uvedeným v příloze č. 10 
k navrhovanému usnesení, týkající se projektu „Rock Café - otevřené a inspirující 2018-
2021“. 

 
 Usnesení bylo po diskusi schváleno beze změn.  
 
 
 
 
 
 

16.  radní Wolf 
 
k návrhu na uzavření smlouvy o podnájmu s příspěvkovou organizací Divadlo na Zábradlí  
 
TISK č. 24449 Doba projednávání:  11.05 – 11.06 

PŘIZVANÍ: Ing. Pekárková – ředitelka SLU MHMP 
  Mgr. Cipro – ředitel OZV MHMP 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 105 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
  



11 
 

17.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na jmenování ředitele odboru technické vybavenosti Magistrátu hl.m. Prahy  
 
TISK č. 24511 Doba projednávání:  11.07 – 11.09 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka PER MHMP 
  Ing. Vlk 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 106 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – ředitelka 
MHMP. 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
Bod č. 18 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
(11.10 -11.25) 
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. 
 

 
ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu 

  TISK č. 24633 
  náměstek primátorky Dolínek 

náměstek primátorky Dolínek seznámil členy Rady HMP s TISKEM č. 24633 
současně požádal o přeřazení tohoto bodu z programu ZHMP z bodu „k informaci“                   
do projednání jako bod 34a na podněty, které vznesli PhDr. Stropnický, 
předseda výboru pro dopravu ZHMP a Ing. Haramul, předseda výboru pro životní 
prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP, reagoval náměstek primátorky 
Dolínek s tím, že 31. 1. 2017 v 15.00 hodin bude probíhat k této problematice prezentace 
v levém salonku primátorky hl. m. Prahy 
přizvaní: Ing. Vermach – ředitel OTV MHMP, Ing. Sládek – pov. říz. TSK MHMP,  
                    Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID, Mgr. Barták – RED MHMP 
 
 
 
 
k bezplatné přepravě (nulová tarifní sazba) na území hl. m. Prahy od 24.1.2017 od 12:00 
do odvolání smogové situace 

  TISK č. 24476 
  náměstek primátorky Dolínek 



12 
 

náměstek primátorky Dolínek seznámil členy Rady HMP s TISKEM č. 24476 
přizvaní: Ing. Vermach – ředitel OTV MHMP, Ing. Sládek – pov. říz. TSK MHMP,  
                    Ing. et Ing. Tomčík – ředitel ROPID, Mgr. Barták – RED MHMP 
 
Náměstek primátorky Dolínek seznámil členy Rady HMP s aktuálním stavem ovzduší 
v hl. m. Praze s tím, že s ohledem na zlepšení situace není třeba připravené a předložené 
usnesení Rady HMP dnes schvalovat – současně navrhl a objasnil postup v uvedené věci 
pro případ opakovaného zhoršení rozptylových podmínek, kdy by bylo urychleně 
svoláno mimořádné jednání Rady HMP k projednání navrhovaných opatření. 

 
V souvislosti s projednáním tohoto materiálu požádal náměstek primátorky Dolínek  
o uvedení do zápisu, že bude vytvořena tříčlenná pracovní skupina (náměstek 
primátorky Dolínek, radní Hadrava, radní Plamínková), která má za úkol připravit                     
na jednání ZHMP v září 2017 regulační plány a OZV, týkající se regulace dopravy 
v případě zhoršení ovzduší. 

 
 
 
 

19.  ředitelka MHMP 

 
k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

TISK č. 24662 Doba projednávání:  11.26 – 11.27 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 1 
  radní Wolf 
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Bod č. 20 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 28 schváleného programu 
(11.28 – 11.29) 
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 Wolf) 
 
1. k předání listinných akcií společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. z důvodu 
rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií společnosti na zaknihované akcie 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 24361 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 108 
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2. k udělování sublicencí pro Agendio/Proxio městským částem a příspěvkovým 
organizacím HMP 

 primátorka hl. m. Prahy 
 TISK č. 22139 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 109 
3. k návrhu na uzavření dohody o vypořádání se společností Povodí Vltavy, státní podnik  
za účelem finančního vypořádání za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1647/1                
v k.ú. Troja v období od 1.1.2016 do 14.3.2016 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 23792 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 110 
 
4. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 a MČ Praha 7 k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2017                       
na výkon činnosti jednotného kontaktního místa 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK č. 24482 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 111 
 
5. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy                     
za účelem umístění dočasné stavby občerstvení a zázemí pro sportoviště v areálu 
Strahovských kolejí, na pozemku parc. č. 2458/1, k.ú. Břevnov 

 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 24099 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 112 
 
6. 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 věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Lochkov                   
a Praha 16 (pozemek v k.ú. Lochkov a pozemky v k.ú. Radotín) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23602 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 113 
 
7. 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 20                   
a Praha - Přední Kopanina (pozemky v k.ú. Horní Počernice a Přední Kopanina) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23111 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 114  
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8. 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 věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha Ďáblice 
(pozemky v k.ú. Ďáblice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23704 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 115 
 
9. 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 - 
Zličín (pozemky v k.ú. Sobín a v k.ú. Zličín) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23946 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 116 
 
10. 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 4 (pozemky v k.ú. Braník) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23725 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 117 
 
11. 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 - Řeporyje (pozemky v k.ú. Zadní Kopanina) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23756 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 118 
 
12. k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k pozemkům parc. č. 674/3 a 415/9 v k.ú. 
Štěrboholy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23198 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 119 
 
13. k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 4357 v k.ú. Dejvice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23750 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 120 
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14. k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č.2481/29 o výměře 4 m2 k.ú. Břevnov 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 23742 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 121 
 
15. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22184 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 122 
 
16. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a k návrhu na udělení souhlasu                           
s podnájmem 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 24231 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 123 
 
17. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 radní Grabein Procházka 
 TISK č. 22426 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 124 
 
18. k návrhu změn v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nových 
žadatelů o pronájem bytu z této výstavby 

 radní Lacko 
 TISK č. 24304 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 125 
 
19. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK č. 24316 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 126 
   
20. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 8 nik v opěrné zdi Letenských sadů na části 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, se spolkem "c2c - kruh 
kurátorů a kritiků" 

 radní Plamínková 
 TISK č. 24392 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 127 
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21. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 

 radní Ropková 
 TISK č. 24253 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 128 
 
22. ke schválení textů vzorových Smluv o financování projektů 7. a 10. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 24385 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 129 
 
23. k vyhlášení 40. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 radní Ropková 
 TISK č. 24483 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 130 
 
24. k návrhu na udělení předchozího souhlasu zřizovatele k přijetí dědictví 

 radní Hodek 
 TISK č. 24332 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 131 
   
25. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 7.12.2016 do 13.12.2016 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 24313 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 132 
 
26. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 14.12.2016 do 20.12.2016 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 24407 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 133 
 
27. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 21.12.2016 do 27.12.2016 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 24408 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 134 
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28. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 28.12.2016 do 5.1.2017 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP 
 TISK č. 24405 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 135 
 
 
 

21.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 90 ze dne 19.1.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 83 
ze dne 17.1.2017 k návrhu programu jednání 23. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
26.1.2017 
 

TISK č. 24485 Doba projednávání:  11.30 – 11.39 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 136 

  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy. 
 

Na základě návrhu náměstka primátorky Dolínka, došlo k přeřazení TISKU  
č. Z – 5014 ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu z programu ZHMP z bodu                      
„k informaci“ do projednání jako bod 34a 

Na základě návrhu náměstkyně primátorky Kolínské byl do programu ZHMP 
doplněn do bodu „ k informaci“ TISK č. Z - 5041 ke zpracování návrhu Územního plánu hl. 
m. Prahy - Metropolitního plánu.  

JUDr. Janderová, předsedkyně výboru kontrolního ZHMP, požádala o zařazení 
TISKU č. Z - 5022  k petici „Stop nedůvodnému zdražování pitné Vody v Praze“ na pevný 
čas v rámci programu ZHMP, a to na  17.00 hodin – tento návrh Rada HMP 
neakceptovala. 
  
 Navržené usnesení bylo po dílčích úpravách schváleno. 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rady HMP seznámena: 
 
1. s odpovědí náměstkyně primátorky Kolínské na interpelaci občanů p. Lippertové  
a p. Slabého – č. 22/1/0 ze dne 15. 12. 2016 – k podnětu na změnu ÚP č. 69/2015 
2. s odpovědí radního Hadravy – Mgr. Frajtovi, řediteli Správy služeb hl. m. Prahy,  ve věci 
zvažovaného zpoplatnění venkovních parkovacích stání na střeše úkrytů civilní ochrany  
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K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
 Informace k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 2017 

 radní Hadrava 
 TISK č. 24541 

 
Informace - 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 prosinec 2016 

 ředitelka MHMP 
 TISK č. 24542 

 

Informace ke zpracování návrhu Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu 
 náměstkyně primátorky Kolínská 
 TISK č. 24660 

 
k problematice smogové situace a regulace v hl. m. Praze 

 radní Hadrava 
 TISK č. 24657 

 
Informace o průběhu oslav k 700. výročí narození Karla IV. v hl. m. Praze v roce 2016 

 radní Wolf 
 TISK č. 24571 

 
ke stavu přípravy stavby č. 511 Pražského okruhu 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK č. 24633 
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3. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 11.40 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 91 až č. 136 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka : Ověřovatelé : 
Ing. Magdalena Vávrová     
 
   
 
   
 
  Jan Wolf 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Daniel Hodek 
  radní hl. m. Prahy  
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


