Zápis
ze 45. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý
dne 18. prosince 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

1. náměstek primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a 3 originálu zápisu)
primátor hl. m. Prahy
Mgr. Jan Chabr
Mgr. Milena Johnová

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

45. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:08 hodin 1. náměstek
primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.
1. Organizační záležitosti
(10:09 – 10:11)
Schválení zápisu ze 44. jednání Rady HMP ze dne 11. 12. 2018
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy)
Schválení zápisu ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 13. 12. 2018
Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy)
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP
k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy
- radní Chabr
- TISK R-31423
- zařazeno jako bod č. 21
Náměstek primátora Vyhnánek požádal Radu HMP o zařazení materiálu - k návrhu
dalšího postupu ve věci úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019,
v rámci bodu „Různé“
Náměstek primátora Hlaváček nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálů na
program dnešního jednání Rady HMP - pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – primátor hl. m.
Prahy – schváleno.
Schválení programu 45. jednání Rady HMP
Program 45. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 10, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy)
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2.

primátor hl. m. Prahy v z. JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP

ke zřízení komisí Rady hl. m. Prahy
TISK R-31758
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:12 – 10:14
10
0
0
1
3141

Předložený materiál uvedl, v zastoupení předkladatele, JUDr. Mařík – ředitel
OVO MHMP.
Radní Johnová seznámila Radu HMP s doplněním materiálu o seznam členů
Grantové komise Rady hl. m. Prahy pro oblast sociální, zdravotní a prevence.
Radní Marvanová seznámila Radu HMP s doplněním materiálu o rozšířený
seznam členů Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích
služeb.
Navržené usnesení bylo s výše uvedenými doplněními schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Operátor ICT, a.s.
Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s., zahájil v 10:15 hodin
1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku. Rada HMP takto jedná v působnosti valné hromady.
3.

primátor hl. m. Prahy v z. náměstek primátora Hlaváček

k personální změně v dozorčí radě společnosti Operátor ICT, a.s.
TISK R-31897
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:15 – 10:17
10
0
0
1
3142

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Operátor ICT, a.s., seznámil v zastoupení předkladatele – náměstek
primátora Hlaváček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Operátor ICT, a.s. zakončil 1. náměstek
primátora hl. m. Prahy v 10:17 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Kolektory Praha, a.s.
Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s., zahájil v 10:18 hodin
1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
4.

náměstek primátora Hlubuček

ke změně členů dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s.
TISK R-31856
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:18 – 10:21
10
0
0
1
3143

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Kolektory Praha, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček
s tím, že dvě neobsazená místa v rámci bodu II. usnesení budou doplněna dle politické
dohody o jednoho člena „Piráti“ a jednoho člena ODS.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Kolektory Praha, a.s. zakončil 1. náměstek
primátora hl. m. Prahy v 10:21 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zahájil
v 10:22 hodin 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
5.

náměstek primátora Hlubuček

k personální změně v dozorčí radě Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
TISK R-31857
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:22 – 10:24
10
0
0
1
3144

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček a navrhl úpravu usnesení v bodě I. tak, že z původně navrženého
Ing. Ondřeje Prokopa Rada HMP odvolává MUDr. Vladimíra Říhu, a to ke dni 18. 12.
2018. V rámci bodu II. usnesení Rada HMP volí - se doplňuje - ke dni 19. 12. 2018.
Navržené usnesení bylo s výše uvedenými úpravami schváleno.
Valnou hromadu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
zakončil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy v 10:24 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Pražské služby, a.s.
Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zahájil v 10:25 hodin 1.
náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
6.

náměstek primátora Hlubuček

ke změně stanov společnosti Pražské služby, a.s.
TISK R-31872
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:25 – 10:27
10
0
0
1
3145

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Pražské služby, a.s., seznámil předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Pražské služby, a.s., zakončil 1. náměstek
primátora hl. m. Prahy v 10:27 hodin.
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7.

náměstek primátora Hlubuček

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
2019
TISK R-30947
PŘIZVANÍ:
MHMP

Doba projednávání:
10:28 – 10:29
RNDr. Kyjovský – ředitel odboru OCP

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Ing. Polák – odbor OCP MHMP
Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ MHMP
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO
3146

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.

8.

náměstek primátor Hlubuček

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na
stavbu č. 0012 "Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky,
část 11 Přední Kopanina“
TISK R-31629
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:30 – 10:31
Ing. Sezemská – OTV MHMP
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO
3147

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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9.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce
„Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa“
TISK R-31670
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:32 – 10:33
Ing. Sezemská – OTV MHMP
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO
3148

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Hlubuček.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
zahájil v 10:34 hodin 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
10.

náměstek primátora Scheinherr

ke schválení výjimky ze zákazu konkurence členů dozorčí rady společnosti Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
TISK R-31916
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:34 – 10:36
10
0
0
1
3149

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel –
náměstek primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
zakončil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy v 10:36 hodin.
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11.

náměstek primátora Scheinherr

k návrhu Dodatku č. 6 o úplném znění Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu
dalších činností, uzavřené dne 12.1.2017 mezi hlavním městem Prahou a Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
TISK R-31214
PŘIZVANÍ:
RFD MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:37 – 10:38
Ing. Šustr – pověřen řízením odboru
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
3150

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.

12.

náměstek primátora Scheinherr

k účasti hlavního města Prahy v mezinárodní soutěži Evropské parkovací asociace EPA
Awards 2019
TISK R-31819
PŘIZVANÍ:
RFD MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:39 – 10:40
Ing. Šustr – pověřen řízením odboru
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10
0
0
1
3151

Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátora
Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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13.

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu na schválení rozpočtů příspěvkových organizací hlavního města Prahy na rok
2019 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací hlavního města Prahy
na roky 2020 a 2021
TISK R-31785
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:41 – 10:42
10
0
0
1
3152

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Vyhnánek.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.
Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zahájil v 10:43
hodin 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
14.

radní Chabr

k personální změně v dozorčí radě a představenstvu společnosti Pražská plynárenská
Holding a.s.
TISK R-31899
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:43 – 10:45
10
0
0
1
3153

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., podrobně seznámil předkladatel – radní
Chabr.
Radní Zábranský požádal v bodě II.2. usnesení o opravu místa jeho trvalého
pobytu.
Na dotaz V. Mahrika - předseda Výboru pro správu majetku, majetkové
podíly a podporu podnikání ZHMP, ohledně znění smlouvy, odpovídal J. Wolf – předseda
Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, radní Chabr.
JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP doporučil úpravu usnesení tak, že původní
znění bodu IV.1. se vypouští.
Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.
Valnou hromadu společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., zakončil 1.
náměstek primátora hl. m. Prahy v 10:45 hodin.
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15.

radní Johnová

k projektovému záměru "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti
sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021" financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost
TISK R-31538
PŘIZVANÍ:
MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání:
10:46 – 10:47
PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

PŘIJATO
Johnová.

9
0
0
2
3154

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

16.

radní Šimral

k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická
poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem Praha 3, Lucemburská 40
TISK R-31650
Doba projednávání:
10:48 – 10:49
PŘIZVANÍ:
Mgr. Němcová – ředitelka odboru SML
MHMP
Mgr. Podrábská Skotnická – Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3, 9
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO:
9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
2
primátor hl. m. Prahy
radní Chabr
PŘIJATO
USNESENÍ ČÍSLO
3155
Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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17.

radní Šimral

k návrhu na zrušení "Statutu Jedličkova ústavu a škol pro tělesně postižené hl.m. Prahy"
TISK R-31418
PŘIZVANÍ:
MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání:
10:50 – 10:51
Mgr. Němcová – ředitelka odboru SML
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

PŘIJATO

9
0
0
2
3156

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

18.

radní Šimral

k návrhu na vytipování pozemků pro výstavbu nové sportovní infrastruktury na území hl.
m. Prahy
TISK R-31633
PŘIZVANÍ:
MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:52 – 10:53
Mgr. Fáberová – ředitelka odboru SVC
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
radní Chabr
USNESENÍ ČÍSLO

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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9
0
0
2
3157


Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Obecní dům, a.s.
Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zahájil v 10:54 hodin 1.
náměstek primátora hl. m. Prahy.
V úvodu upozornil v návaznosti na ustanovení Dílu 3 § 11 a násl. zákona
č. 92/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) a podle ustanovení § 68 odst. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, kdy Radě HMP je vyhrazeno plnit funkci valné hromady, je-li hlavní město Praha
jediným akcionářem nebo jediným společníkem, jedná Rada HMP podle jednacího řádu
Rady HMP a již schváleného „Programu“ a nebude proto volit ověřovatele,
předsedajícího a zapisovatelku.
19.

radní Třeštíková

k personální změně dozorčí rady společnosti Obecní dům, a.s.
TISK R-31913
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

10:54 – 10:56
10
0
0
1
3158

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Obecní dům, a.s., seznámila předkladatelka – radní Třeštíková a požádala o
úpravu návrhu usnesení v bodě II. tak, že namísto původně navrženého Mgr. Jana Laciny
Rada HMP volí do funkce Jana Wolfa, dále namísto MUDr. Mariána Hoška Rada HMP volí
do funkce Mgr. Jiřinu Růžičkovou.
Navržené usnesení s úpravami bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Obecní dům, a.s., zakončil 1. náměstek
primátora hl. m. Prahy v 10:56 hodin.
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20.

pověřená ředitelka MHMP

k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru
kontrolních činností MHMP na rok 2019
TISK R-31653
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

Doba projednávání:
Bc. Peterka – OKC MHMP
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

PŘIJATO

10:57 – 10:58
10
0
0
1
3159

Předložený materiál uvedl předkladatel – pověřená ředitelka MHMP.
Navržené usnesení bylo schváleno.

21.

radní Chabr

k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy
TISK R-31423
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:59 – 11:00
Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP
PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
1
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO
3160

Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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22.

pověřená ředitelka MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy
TISK R-31919
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
primátor hl. m. Prahy
USNESENÍ ČÍSLO

11:01 – 11:02
10
0
0
1
3161

Navržené usnesení bylo schváleno.

Bod č. 23
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 53 schváleného programu
(11:03 – 11:04)
Radní Johnová upozornila Radu HMP na nesprávně uvedený termín u materiálu R31757, na což reagoval a odůvodnil JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP.
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, nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy)
1. ke schválení revize č. 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro programové
období 2014 - 2020
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-31794
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3162
2. k úpravě rozpočtu odboru FON MHMP mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2018
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-31806
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3163
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3. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem předběžného financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-31786
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3164
4. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR, za účelem vypořádání projektů z Operačního
programu Praha - Adaptabilita a za účelem zapojení úroků do rozpočtu hl. m. Prahy
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-31827
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3165
5. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-31830
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3166
6. k návrhu na navýšení celkových investičních nákladů příspěvkové organizace Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2018 v kap. 01, k akci Evidence územního řízení a
stavebního řízení
 náměstek primátora Hlaváček
 TISK R-30972
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3167
7. k návrhu na převod finančních prostředků na základě Smlouvy o společném zadávání
veřejné zakázky "Nové prvky pražského mobiliáře - zastávka" uzavřené mezi odborem
HOM MHMP a příspěvkovou organizací Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 náměstek primátora Hlaváček
 TISK R-31540
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3168
8. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy za účelem
realizace stavebního záměru „Novostavba domova pro seniory“, na pozemcích parc. č.
871/21, 871/20 a 1271/5 v k. ú. Libuš a parc. č. 4423/124 v k. ú. Modřany
 náměstek primátora Hlaváček
 TISK R-31094
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3169
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9. k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro Čimický přivaděč pro stavbu „PSE - nová
R420 kV a V409/419 - smyčka PSE“, na pozemcích v k. ú. Čimice a Dolní Chabry, Praha 8
 náměstek primátora Hlaváček
 TISK R-31193
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3170
10. k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl. m. Prahy pro
stavbu „Mobilní protipovodňová ochrana objektu Loděnice“ na pozemcích parc. č. 1618/1,
1618/2, 1619/2, 1619/5, 1625/1, 1626 a 1647/1 vše v k. ú. Troja, Praha - Troja
 náměstek primátora Hlaváček
 TISK R-31499
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3171
11. k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok
2018
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31712
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3172
12. k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti pachtýře o ukončení pachtovní smlouvy č.
PAC/54/09/011958/2017, uzavřené dne 4.7.2017, a to dohodou ke dni 1.11.2018
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31413
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3173
13. k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví příspěvkové
organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31837
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3174
14. k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy na r. 2018 a běžných výdajů
minulých let
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-30753
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3175
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15. k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k
navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31809
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3176
16. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na Operační program
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 3, MČ Praha 22, MČ Praha - Ďáblice, MČ Praha - Klánovice, MČ Praha - Koloděje a
MČ Praha - Suchdol
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31774
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3177
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020 určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových dotací
MČ Praha - Přední Kopanina
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31810
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3178
18. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s
financováním projektů z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 11
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31816
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3179
19. k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na
specializační vzdělávání nelékařů
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31824
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3180
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20. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určené MČ HMP a
poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 3 a MČ Praha 14
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31808
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3181
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelových
investičních dotací MČ Praha 4, Praha 8 a Praha - Lipence
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31839
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3182
22. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní
infrastruktury v roce 2018
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31848
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3183
23. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s
financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí z Ministerstva životního
prostředí
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31853
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3184
24. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na Operační program
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 20
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31875
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3185
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25. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok
2018 určených pro MČ HMP a na poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31880
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3186
26. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer
z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z Operačního programu
životní prostředí 2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha - Křeslice
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31886
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3187
27. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer
ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním z Národního programu
Životní prostředí - IV určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha
20
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31888
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3188
28. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na Operační program
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ
Praha - Kolovraty
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31889
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3189
29. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer
z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený MČ HMP a poskytnutí
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 7
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31890
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3190
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30. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v
souvislosti s financováním projektu Digitální povodňový plán z Operačního programu
Životní prostředí
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31895
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3191
31. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční
transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný EU
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31901
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3192
32. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s
vratkou částí neinvestičních transferů z Ministerstva zdravotnictví na specializační
vzdělávání nelékařů
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31849
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3193
33. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratku finančních prostředků do
státního rozpočtu
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31885
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3194
34. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na úhradu nákladů na
sociální pohřby a jejich poskytnutí MČ Praha - Nebušice
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31891
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3195
35. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 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
2018
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31893
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3196

23

36. k návrhu k porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP
MHMP
 radní Johnová
 TISK R-31757
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3197
37. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 a použití fondu
investic u příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha v roce 2018
 radní Johnová
 TISK R-31664
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3198
38. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505
 radní Johnová
 TISK R-31869
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3199
39. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový program
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence
základních škol 2018"
 radní Šimral
 TISK R-31762
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3200
40. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským
zařízením kraje Hlavní město Praha a vrácení účelového neinvestičního transferu od škol,
zřizovaných MČ hl. m. Prahy
 radní Šimral
 TISK R-31864
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3201
41. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských
zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a školských zařízení, zřizovaných
městskými částmi hlavního města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu závazných
ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu o změnách v poskytovaných
podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30.11.2018"
 radní Šimral
 TISK R-31858
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3202
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42. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vrácení
neinvestičních transferů poskytnutých z MŠMT
 radní Šimral
 TISK R-31866
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3203
43. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416
 radní Šimral
 TISK R-31877
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3204
44. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a fondu odměn u
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2018
 radní Šimral
 TISK R-31793
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3205
45. k návrhu na stanovení výše platu ředitelce a ředitelům příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže MHMP
 radní Šimral
 TISK R-31598
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3206
46. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 a příspěvkové
organizace Národní kulturní památka Vyšehrad
 radní Třeštíková
 TISK R-31829
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3207
47. k návrhu na schválení pronájmu bytů zvláštního určení hl.m. Prahy
 radní Zábranský
 TISK R-31771
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3208
48. k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům
 radní Zábranský
 TISK R-31841
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3209
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49. k návrhu na rozpracování usnesení 2. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
13.12.2018
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31783
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3210
50. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2018
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31855
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3211
51. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2018
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31863
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3212
52. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních
činností MHMP za období od 14.11.2018 do 20.11.2018
 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP
 TISK R-31797
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3213
53. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních
činností MHMP za období od 21.11.2018 do 27.11.2018
 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP
 TISK R-31798
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3214
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Bod č. 24
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
11:05-11:07
V rámci bodu „Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé“ mají radní možnost
formou usnesení Rady HMP operativně řešit naléhavé a zvlášť významné úkoly
související se záležitostmi, které považují za zásadní či urgentní.
-

v rámci bodu „Různé“ náměstek Vyhnánek informoval Radu HMP o materiálu k návrhu dalšího postupu ve věci úpravy schváleného rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2019, a požádal Radu HMP o schválení – pro hlasovalo 10,
nepřítomen 1 – primátor hl. m. Prahy
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 3215

-

JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP v rámci bodu „Různé“ informoval Radu HMP o
postupu při tvorbě a evidenci dokumentů Rady a Zastupitelstva HMP s důrazem
na jejich elektronické verze

Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s odpovědí náměstka primátora Hlaváčka na podání * ****** týkající se návrhu na
nové přemostění mezi Prahou 7 a 8
2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání * ******* týkající se
dopravní situace na Jižní Spojce
3. s odpovědí radního Zábranského na podání * *********** týkající se pronájmu bytu
4. s elektronickým podáním * ********** ze dne 11. 12. 2018 týkající se vlastnických
vztahů ke zdroji pitné vody
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45. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy doc.
Ing. arch. Petr Hlaváček v 11:08 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 3141 až č. 3215 jsou součástí tohoto zápisu.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
1. náměstek primátora hl. m. Prahy

Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS.

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Chabr
radní hl. m. Prahy

Mgr. Milena Johnová
radní hl. m. Prahy
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