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Zápis 
 

z 33. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 25. září 2018 od 10:00 hodin v prostředním salónku v prostorách 

primátorky hl. m. Prahy  
 

 
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 Plamínková na úvod jednání  
Ověřovatelé:  náměstek primátorky Dolínek 
   radní Hadrava 
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 33. jednání Rady hlavního města Prahy zahájila v 10:05 hodin primátorka     
hl. m. Prahy Adriana Krnáčová. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:06 – 10:10) 
 
Schválení zápisu z 32. jednání Rady HMP ze dne 18. 9. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 10, 1 nepřítomen – radní Plamínková).  
  
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k uzavření dodatku č.1 ke SOD č. DIL/61/02/008998/2018 na realizaci akce "Pražská 
konzervatoř P 1- rekonstrukce střechy a fasády“ 

- TISK R-30472 
- radní Ropková  

 

k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor - Pražské kreativní centrum 
- TISK R-30195  
- primátorka hl. m. Prahy 

 
 
Materiály zařazené dodatečně do operativního rozhodování Rady HMP  
 

k návrhu na stanovení výše platu a mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnost odboru školství a mládeže MHMP  

- TISK R-31039 
- pověřená ředitelka MHMP 
- zařazeno jako bod č. 34 ORR    
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k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 09 – Vnitřní správa a kapitole 10 – Pokladní 
správa  

- TISK R-31027 
- pověřená ředitelka MHMP  
- zařazeno jako bod č. 35 ORR  

 
k zajištění financování projektu „Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy“ 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v roce 2018 

- TISK R-30992 
- pověřená ředitelka MHMP 
- zařazeno jako bod č. 36 ORR  

 

 
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k podpisu smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 

- TISK R-31085 
- primátorka hl. m. Prahy 
- zařazeno jako bod č. 5  

 
k návrhu na zvýšení celkových investičních nákladů odboru SLU MHMP v kap. 09 – vnitřní 
správa  

- TISK R-31169 
- pověřená ředitelka MHMP  
- zařazeno jako bod č. 15 

 
k žádosti o svolání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s., k doporučení 
k zastupování hl. m. Prahy na této valné hromadě a k uzavření smluv týkajících se výplaty 
protiplnění při nuceném výkupu účastnických cenných papírů společnosti Pražské služby, 
a.s.  

- TISK R-31174 
- radní Plamínková v.z. pověřená ředitelka MHMP  
- zařazeno jako bod č. 14 

 
Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o dodatečně navržených materiálech 
k projednání Rady HMP, což bylo schváleno – pro hlasovalo 10, 1 nepřítomen – radní 
Plamínková.  
 
 

Schválení programu 33. jednání Rady HMP  
 Program 33. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 10, 1 nepřítomna - radní Plamínková) 
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2.  primátorka hl. m. Prahy 

 
k návrhu Pravidel pro poskytování finančních prostředků z nevyčerpané rezervy Smart 
Cities, vytvořené v rámci investiční akce "Projekty ICT Smart Cities", ve schváleném 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 
 

TISK R-31056 Doba projednávání:  10:11 – 10:12 
PŘIZVANÍ: Ing. Shima – odbor INF MHMP  
                                                                                      Ing. Zadina – operátor ICT  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2496 

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

3.  primátorka hl. m. Prahy  

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Provozní 
podpora PROXIO pro hl. m. Prahu“ 
 
TISK R-30819 Doba projednávání:  10:13 – 10:14 

PŘIZVANÍ: Ing. Shima – odbor INF MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2497 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobně předkladatelka                         
– primátorka hl. m. Prahy.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění 
provozu internetového portálu hl. m. Prahy praha.eu 2018+“ 
 

TISK R-31041 Doba projednávání:  10:15 – 10:16 
PŘIZVANÍ: Ing. Shima – odbor INF MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2498 

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

 
 
 

5.  primátorka hl. m. Prahy 
 
k podpisu smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2019 
 
TISK R-31085 Doba projednávání:  10:17 – 10:18 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2499 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – primátorka hl. m. Prahy.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstkyně primátorky Kislingerová 
 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
"Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2018 - 2023" 
 

TISK R-30835 Doba projednávání:  10:19 – 10:22 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2500 

  
 Předložený materiál uvedla podrobně předkladatelka – náměstkyně 
primátorky Kislingerová.   
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

7.  náměstkyně primátorky Kolínská  

 
ke Koncepční studii ulice Revoluční 
 

TISK R-30307 Doba projednávání:  10:23 – 10:27 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel odboru IPR MHMP  
                                                                                      Ing. Smolka – TSK, a.s.   
                                                                                      Ing. Jiřík – Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s.  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2501 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila podrobně předkladatelka                         
– náměstkyně primátorky Kolínská.  
 Předložený materiál doplnil náměstek primátorky Dolínek, dále Ing. Jiřík        
– zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Ing. Smolka - zástupce TSK, a.s.  
 Náměstkyně primátorky Kolínská navrhla Radě HMP doplnění návrhu 
usnesení v bodě III.2. - termín 30. 11. 2018. 
  
 Navržené usnesení bylo s doplněním schváleno.  
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8.  radní Grabein Procházka 
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/014342/2008           
na pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6      
- V Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 

TISK R-30675 Doba projednávání:  10:28 – 10:35 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  

PŘERUŠENO  

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 Na dotaz primátorky hl. m. Prahy ohledně prodloužení smlouvy a výše 
investic odpověděl Ing. Rak - ředitel odboru HOM MHMP.  
 Primátorka hl. m. Prahy vyzvala ředitele odboru HOM MHMP k doplnění 
materiálu a jeho předložení na následujícím jednání Rady HMP.  
 
 PŘERUŠENO  
 
 
 
 
 

9.  radní Hadrava 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Poskytování servisu a mimosezónní uskladnění motocyklů pro potřeby Městské policie hl. 
m. Prahy na roky 2018 - 2022" - 80518 
 
TISK R-30795 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 

PŘIZVANÍ: Mgr. Kožíšková – Městská policie HMP   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2502 

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

 
k návrhu na vyhlášení grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl.m. Prahy (jednoleté a víceleté) a grantového řízení 
Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2019 
 
TISK R-30477 Doba projednávání:  10:38 – 10:39 

PŘIZVANÍ: Mgr. Hajná – RED MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2503 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Wolf.  
 
 Po krátké diskusi bylo navržené usnesení schváleno.  
 
 
 
 
 

11.  radní Wolf 
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor                      
(ev.č. 90/99/03) uzavřené mezi hlavním městem Praha zastoupeným spol. TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. a Divadlem Bez zábradlí s.r.o. 
 

TISK R-30457 Doba projednávání:  10:40 – 10:55 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
                                                                                      JUDr. Švarcová – Trade Centre Praha a.s.   
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  9  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
                                                                                      NEHLASOVAL                         1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2504 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel            
– radní Wolf.  
 Následovala diskuse, do které se zapojila většina členů Rady HMP, dále      
PhDr. Stropnický – předseda výboru pro dopravu ZHMP, Ing. Rak - ředitel odboru HOM 
MHMP, JUDr. Havel – ředitel odboru LEG MHMP, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová                  
- předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch               
a zahraniční vztahy ZHMP, JUDr. Švarcová – TCP a.s.  
 Náměstek primátorky Dolínek vznesl protinávrh s tím, aby v dodatku č. 6  
Smlouvy byla sjednána doba prodloužení nájmu o 1 rok, tedy do 31. 12. 2019.  
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 Radní Lacko požádal o úpravu protinávrhu tak, aby došlo k prodloužení 
nájmu s termínem do 30. 6. 2019, s čímž se ztotožnila náměstkyně primátorky Kolínská.  
 Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o protinávrhu radního Lacka, tedy 
aby v dodatku č. 6 Smlouvy byla doba nájmu prodloužena do 30. 6. 2019, což nebylo 
přijato – pro hlasovalo 5, zdrželo se 5, nehlasoval 1.  
 Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o původním protinávrhu náměstka 
Dolínka s tím, aby v dodatku č. 6 Smlouvy byl uveden termín prodloužení nájmu do 31. 
12. 2019, což bylo přijato – pro hlasovalo 9, zdržel se 1, nehlasoval 1.   
 Primátorka hl. m. Prahy vyzvala, prostřednictvím JUDr. Švarcové, společnost 
Trade Centre Praha, a.s., aby zahájilo přípravy na výběrové řízení řešící budoucí nájem 
divadla. 
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou dodatku č. 6 Smlouvy schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 

12.  radní Ropková 

 
k návrhu na přijetí výsledků hodnocení činnosti na pracovním místě ředitele školy                
v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 
 
TISK R-29539 Doba projednávání:  10:56 – 10:57 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2505 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Ropková.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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13.  radní Hodek  

 
k věcnému záměru na přijetí obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby 
hostinských zařízení 
 

TISK R-31119 Doba projednávání:  10:58 – 10:59 
PŘIZVANÍ: Mgr. Štefaňák – ZIO MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2506 

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

 

14.  radní Plamínková   

 
k žádosti o svolání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s., k doporučení 
k zastupování hl. m. Prahy na této valné hromadě a k uzavření smluv týkajících se výplaty 
protiplnění při nuceném výkupu účastnických cenných papírů společnosti Pražské služby, 
a.s.  
 
TISK R-31174 Doba projednávání:  11:00 – 11:01 

PŘIZVANÍ: ---  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2507 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Plamínková.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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15.  pověřená ředitelka MHMP 

 
k návrhu na zvýšení celkových investičních nákladů odboru SLU MHMP v kap. 09 – vnitřní 
správa  
 
TISK R-31169 Doba projednávání:  11:02 – 11:07 

PŘIZVANÍ                                                                 Ing. Pekárková – ředitelka odboru SLU 
MHMP 
                                                                                      Ing. Stránský – odbor SLU MHMP  

PŘERUŠENO   
 
 
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená ředitelka MHMP.  
 Na dotaz primátorky hl. m. Prahy ohledně vývoje projektu na opravy budov 
odpovídali Ing. Pekárková a Ing. Stránský.  
 Následovala diskuse zabývající se možnými variantami řešení budoucnosti 
předmětného areálu, na závěr které pověřená ředitelka MHMP doporučila přerušení 
projednávání tohoto materiálu, s čímž se členové Rady HMP ztotožnili.    
 
 PŘERUŠENO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V rámci bodu Různé radní Ropková podrobně seznámila Radu HMP s dodatečně 
zařazenou informací.  
průběžná informace o stavu přípravy budoucího programového období politiky 
soudržnosti (2021) 

- TISK R-31134 
- doba projednávání 11:08-11:10 

K této informaci byla dodatečně připojena příloha - Stav čerpání finančních prostředků 
v PO1.   
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16.  pověřená ředitelka MHMP    

 
k návrhu na vyřízení žádostí o odkup hmotného majetku hl. m. Prahy  

TISK R-31185 Doba projednávání:  11:11 – 11:15 

PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2508 

  
 Předložený materiál uvedl JUDr. Mařík – ředitel OVO MHMP.  
 Náměstek primátorky Dolínek vznesl pozměňující návrh usnesení tak, že 
Rada HMP souhlasí s odprodejem 1 ks nábytku uvedeném v příloze č. 1 návrhu usnesení, 
jinak zůstává usnesení dle původního návrhu.  
 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
 
 
 
 

17.  ředitelka MHMP 
 
k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy  

TISK R-31202 Doba projednávání:  11:16 – 11:17 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2509 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Bod č. 18 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 36 schváleného programu 
(11:18 – 11:19) 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání Rady HMP 
proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové Rady HMP dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednání či stažení jakéhokoliv tisku z programu jednání. 
(pro hlasovalo 11) 
 
 
1. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK R-30765 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2510 
 
2. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-30838 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2511 
 
 
3. k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu spolku SK Lajdáček 
z.s. 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-30980 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2512 
 
4. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků do 
státního rozpočtu, vratku poukázanou ze státního rozpočtu a poukázání finančních 
prostředků MČ Praha 20 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30828 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2513 
 
5. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30856 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2514 
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6. 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 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ Praha 22 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30933 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2515 
 
7. 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 
20, MČ Praha 22, MČ Praha - Ďáblice, MČ Praha - Lysolaje 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30962 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2516 
   
8. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity 

 náměstkyně primátorky Kislingerová 
 TISK R-30994 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2517 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti                     
s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-30997 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2518 
 
10. 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 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace   
MČ Praha - Suchdol 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31015 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2519 
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11. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Malešice z vlastnictví 
společnosti SIDI PRAGUE, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka   
 TISK R-30239 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2520 
 
12. k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu v k.ú. Modřany z vlastnictví 
společnosti InterCora, spol. s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2521 
 
13. k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Zbraslav z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30823 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2522 
   
14. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 4534/3 k.ú. Horní Počernice a na zaplacení 
za jeho užívání 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30242 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2523 
 
15. k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3042, k. ú. Krč, obec Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30476 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2524 
 
16. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30624 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2525 
 
17. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30776 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2526 
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18. k návrhu na výmaz věcného břemene zapsaného na LV č. 1379, k.ú. Záběhlice, obec 
Praha 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30703 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2527 
 
19. k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby            
č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS 

 radní Lacko  
 TISK R-30232 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2528 
   
20. k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 
měsíců s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK R-30684 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2529 
 
21. k návrhu na schválení či neschválení pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům a bytů             
v Domě s chráněnými byty Libuš 

 radní Lacko 
 TISK R-30908 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2530 
 
22. k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 radní Lacko 
 TISK R-30702 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2531 
 
 
23. k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

 radní Lacko 
 TISK R-31005 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2532 
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24. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 

 radní Lacko 
 TISK R-30826 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2533 
 
25. k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 
III. 

 radní Plamínková 
 TISK R-30982 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2534 
   
26. k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace - grantu č. DOT/66/05/1832/2018 

 radní Wolf 
 TISK R-30435 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2535 
 
27. k revokaci usnesení Rady HMP č.148 ze dne 23.1.2018 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů 36. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 

 radní Ropková 
 TISK R-30714 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2536 
 
28. k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

 radní Ropková 
 TISK R-30936 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2537 
 
29. k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 

 radní Ropková 
 TISK R-30978 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2538 
 
30. k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, 
Praha 9, Lovosická 42, v rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK R-31010 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2539 
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31. k vydání nesouhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby 1. IT Gymnázium, s.r.o.,     
se sídlem Sousedská 974/3, Ďáblice, 182 00 Praha 8, do rejstříku škol a školských zařízení 

 radní Ropková 
 TISK R-30929 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2540 
   
32. k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Centrum sociálních služeb Praha 

 radní Hodek  
 TISK R-30840 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2541 
 
33. k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na období        
9. 10. 2018 - 31. 12. 2018 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31001 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2542 
 
34. k návrhu na stanovení výše platu a mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnost odboru školství a mládeže 
MHMP  

- TISK R-31039 
- pověřená ředitelka MHMP   

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2543 
   
 

35. k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 09 – Vnitřní správa a kapitole 10 – Pokladní 
správa  

- TISK R-31027 
- pověřená ředitelka MHMP  

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2544 
 
36. k zajištění financování projektu „Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy“ 
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost v roce 2018 

- TISK R-30992 
- pověřená ředitelka MHMP 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2545 
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Bod č. 19 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP 
11:20-11:32 
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. 
 
 

- V rámci bodu Různé seznámil náměstek primátorky Dolínek Radu HMP se 
stanoviskem Stavebního úřadu Praha 7 týkající se výstavby lávky v Tróji                  
a  požádal o svolání porady na podporu vyhovujícího projektu. K tomuto bodu se 
vyjádřila náměstkyně primátorky Kolínská.  

- V rámci bodu Různé náměstek primátorky Dolínek seznámil Radu HMP 
s aktuálními informacemi ohledně otevření výstupu ze stanice Metra                        
C-Budějovická  

- V rámci bodu Různé náměstek primátorky Dolínek požádal radního Lacka               
o písemnou zprávu, resp. zdůvodnění zvyšování nájmů v bytech ve správě TCP    

 
 
 
 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí primátorky hl. m. Prahy na elektronické podání M. Bezy ze dne 16. 2. 
2018 ve věci návrhu na změnu zákonů na držení omamných a psychotropních látek  

2. s odpovědí radního Grabeina Procházky na podání MČ Praha 8 ve věci dostavby 
polyfunkční budovy „Nová Palmovka“ 

3. s odpovědí ředitele odboru HOM MHMP na podání společnosti AKROTERION s.r.o. ve 
věci výpovědi nájemních smluv  

 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

průběžná informace o stavu přípravy budoucího programového období politiky 
soudržnosti (2021) 

- TISK R-31134 
- radní Ropková 
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33. jednání Rady hlavního města Prahy zakončila primátorka hl. m. Prahy 
Adriana Krnáčová v 11:33 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2496 až č. 2545 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Petr Dolínek 
  náměstek primátorky hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Bc. Libor Hadrava  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                                                                                           
                         
                                                                                                     


