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Zápis 
 

ze 43. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 4. prosince 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   - - - 
Ověřovatelé:  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
   Adam Zábranský  
    
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 43. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:18 hodin primátor hl. m. 
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. 
 
1. Organizační záležitosti 
(10:19 – 10:25) 
 
Schválení zápisu ze 42. jednání Rady HMP ze dne 27. 11. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 11) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 

k personálním změnám v dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku hl. 
m. Prahy, akciová společnost  

- náměstek primátora Scheinherr 
- TISK R-31648 
- zařazeno jako bod č. 22 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31648 do 
projednání Rady HMP, což bylo schváleno - pro hlasovalo 10, zdržel se 1.  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2382 ze dne 4. 9. 2018 k uzavření Memoranda                      
o spolupráci na projektu „Využití objektu podzemí Stalinova pomníku“ 

- radní Třeštíková  
- TISK R-31684 
- zařazeno jako bod č. 23 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31684 do 
projednání Rady HMP, což bylo schváleno - pro hlasovalo 11.  
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k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019-
2021 a Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  

- radní Johnová 
- TISK R-31668 
- zařazeno jako bod č. 24 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31668 do 
projednání Rady HMP, což bylo schváleno - pro hlasovalo 11. 
 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy – v působnosti odboru UZR MHMP  

- náměstek primátora Hlaváček  
- TISK R-31792 
- zařazeno jako bod č. 25 

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31792 do 
projednání Rady HMP, což bylo schváleno – pro hlasovalo 11.  
 
Primátor hl. m. Prahy sdělil, že dodatečně zařazené materiály budou zařazeny na závěr 
hlavního projednání programu Rady HMP.   
 
 
Materiály dodatečně zařazené do operativního rozhodování Rady HMP  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu vl. HMP a neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na rok 2018 

- náměstek primátora Hlaváček 
- TISK R-31634 
- zařazeno jako bod č. 51 ORR  

Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečně zařazeném materiálu R-31634 do 
operativního rozhodování Rady HMP, což bylo schváleno - pro hlasovalo 11. 
 
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
 
k návrhu Dodatku č. 28 k nájemní smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002 uzavřené dne 
2.9.2002 s Kolektory Praha, a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 3, č.p. 341, PSČ 190 00, IČO: 
26714124 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-31316 

 
k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné zakázky "stavba č. 
42811 Vodovod Botanická zahrada" 

- náměstek primátora Hlubuček  
- TISK R-31224 

 
Schválení programu 43. jednání Rady HMP  
 Program 43. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen. 
 (pro hlasovalo 11) 
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2.  primátor hl. m. Prahy  
 
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR v roce 2018 
 

TISK R-31713 Doba projednávání:  10:26 – 10:27 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – pověřen řízením odboru 
FON MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2987 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

3.  primátor hl. m. Prahy  

 
k vyhlášení 49. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
TISK R-31740 Doba projednávání:  10:28 – 10:29 

PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – pověřen řízením odboru 
FON MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2988 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  primátor hl. m. Prahy  
 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2961 ze dne 27.11.2018 ke schválení smlouvy "Dohoda o 
vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018" 
 

TISK R-31777 Doba projednávání:  10:30 – 10:31 
PŘIZVANÍ: Ing. Andrle – pověřen řízením odboru 
FON MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2989 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – primátor hl. m. Prahy.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

5.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu na schválení dodatku k obecné smlouvě o poskytnutí účelové dotace na 
provedení revitalizace okolí budovy Národního muzea ve vazbě na prováděnou 
rekonstrukci 
 

TISK R-31789 Doba projednávání:  10:32 – 10:33 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2990 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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6.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 44115 Obnova Trojské lávky 
 
TISK R-31602 Doba projednávání:  10:34 – 10:35 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2991 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

7.  náměstek primátora Scheinherr  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Libušská) MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 
 

TISK R-31741 Doba projednávání:  10:36 – 10:37 
PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2992 

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

 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Tunelový komplex Blanka) a běžných 
výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 
TISK R-31490 Doba projednávání:  10:38 – 10:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2993 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

9.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Protihluková bariéra v ulici 5. května; 
Na slupi, Jaromírova- Křesomyslova; Pod Čimickým hájem; Lávky na železničním mostě 
přes Vltavu) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

TISK R-31731 Doba projednávání:  10:40 – 10:41 

PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2994 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Scheinherr.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2018 
 

TISK R-31381 Doba projednávání:  10:42 – 10:43 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2995 

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

11.  náměstek primátora Vyhnánek  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 39 ze dne 17.1.2017 k návrhu Pravidel pro poskytování 
dotací z investiční rezervy pro městské části hl.m. Prahy v rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
(v kap. 10) na rok 2017 
 
TISK R-31682 Doba projednávání:  10:44 – 10:47 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2996 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátora Vyhnánek s tím, že došlo k úpravě znění textace u přílohy č. 1 k návrhu 
usnesení, a to o projektovou dokumentaci u nevyčerpané části dotace městských částí 
v roce 2018 na konkrétní akci.  
 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedenou úpravou schváleno.  
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12.  radní Chabr  

 
k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové mapy 
stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2019 
 

TISK R-31353 Doba projednávání:  10:48 – 10:49 
PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2997 

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

13.  radní Johnová  

 
k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním městem Prahou 
v roce 2019 
 
TISK R-31608 Doba projednávání:  10:50 – 10:51 

PŘIZVANÍ: Mgr. Vacek – ředitel odboru SCZ MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2998 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Šimral  

 
k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha 4 k čerpání 
v roce 2018 
 

TISK R-31579 Doba projednávání:  10:52 – 10:53 
PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka odboru SVC 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2999 

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

15.  radní Šimral  

 
k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace s 
příjemci dotace Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s., Spartak Hrdlořezy, 
z.s. a Sportovní klub Dolní Měcholupy,o.s. 
 

TISK R-31548 Doba projednávání:  10:54 – 10:55 
PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka odboru SVC 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3000 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Šimral.  
  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  radní Šimral  
 
k záměru spolufinancování investičních projektů v oblasti sportu podpořených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
 

TISK R-31349 Doba projednávání:  10:56 – 10:58 
PŘIZVANÍ: Mgr. Fáberová – ředitelka odboru SVC 
MHMP  

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3001 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Šimral.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil náměstek primátora Vyhnánek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

17.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
kap. 06 
 
TISK R-31376 Doba projednávání:  10:59 – 11:10 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – pověřen řízením sekce 
rozhodování o území  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  5  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 6 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

NEPŘIJATO   

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Náměstek primátora Vyhnánek vyjádřil nesouhlas se zpětným udělováním 
grantů na akce soukromých vlastníků bytových domů, které byly již ukončeny.  
 Na vyjádření náměstka primátora Vyhnánka reagoval vysvětlením postupů 
Mgr. Skalický – pověřený řízením sekce rozhodování o území.  
 Následovala širší diskuse, do které se zapojili J. Wolf – předseda Výboru pro 
kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP; Ing. Udženija – 
předsedkyně politického klubu ZHMP ODS, náměstek primátora Vyhnánek a I. náměstek 
primátora Hlaváček. Materiál by hlasován v předloženém znění bez návrhu úprav              
a změn, které zazněli v rámci rozpravy. 
 
 Navržené usnesení nebylo schváleno.  
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Radní Třeštíková navrhla dodatečné zařazení materiálu R-31376A do projednání Rady 
HMP.  
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečném zařazení materiálu R-31376A do 
projednání Rady HMP, což bylo schváleno – pro hlasovalo 10, zdržel se 1.   
Primátor hl. m. Prahy uvedl, že tento materiál bude zařazen na závěr hlavního 
projednání Rady HMP.  
 

 
 
 
 
 

18.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č.641 ze dne 27.3.2018 k návrhu členů správní a dozorčí 
rady Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových za hlavní město Prahu 
 
TISK R-31728 Doba projednávání:  11:11 – 11:15 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel odboru KUC MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3002 
  
 Předložený materiál uvedla předkladatelka – radní Třeštíková a navrhla 
doplnění usnesení v bodě I. tak, že se na člena dozorčí rady namísto původně 
navrhované MgA. Elišky Kaplický Fuchsové navrhuje Jan Wolf – předseda výboru pro 
kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.  
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

19.  pověřená ředitelka MHMP  
 
k uzavření dohody o narovnání mezi Hlavním městem Prahou a společností REMMARK, 
a.s. vztahující se k dílčím dohodám k rámcové dohodě na "Zajištění marketingových služeb 
pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery" 
 

TISK R-31522 Doba projednávání:  11:16 – 11:18 
PŘIZVANÍ: Ing. Dobrovský – ředitel odboru PRI 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3003 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – pověřená 
ředitelka MHMP Ing. Javornická.  
 Na dotazy radního Zábranského a primátora hl. m. Prahy ohledně procesu 
zveřejňování v registru smluv a možného vyvozování osobní odpovědnosti odpovídala 
předkladatelka - pověřená ředitelka Ing. Javornická. V rozpravě zazněl požadavek členů 
Rady HMP na standardizaci vnitřní úpravy této oblasti činnosti MHMP. 
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

20.  pověřená ředitelka MHMP  

 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-31691 Doba projednávání:  11:19 – 11:24 
PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka odboru PER 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3004 

  
 Předložený materiál uvedla podrobně předkladatelka – pověřená ředitelka 
MHMP Ing. Javornická a zároveň upozornila na úpravu usnesení s tím, že datum 
účinnosti je od 1. 1. 2019.  
 
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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21.  primátor hl. m. Prahy  

 
k návrhu programu jednání 2. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 13.12.2018 
 

TISK R-31781 Doba projednávání:  11:25 – 11:27 
PŘIZVANÍ: --- 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3005 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – primátor hl. 
m. Prahy.  
 Na dotaz náměstka primátora Hlubučka ohledně doplnění programu 
zasedání ZHMP o materiály schválené při dnešním jednání Rady, odpovídal ředitel OVO 
MHMP JUDr. Mařík.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Rada HMP vykonávající působnost  
Valné hromady 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
 

Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zahájil v 11:28 hodin primátor 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.  
 

22.  náměstek primátora Scheinherr  
 
k personálním změnám v dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, akciová společnost  
 

TISK R-31648  Doba projednávání:  11:28 – 11:35 
PŘIZVANÍ: --- 

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

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3006 

  
  
 S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady 
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel – 
náměstek primátora Scheinherr a navrhl úpravu usnesení tak, že z bodu I., II. byla 
vyjmuta Mgr. Petra Kolínská a do bodu II. byl doplněn Jan Marek.  
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
 

 Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
zakončil primátor hl. m. Prahy v 11:35 hodin. 
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23.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 2382 ze dne 4. 9. 2018 k uzavření Memoranda                      
o spolupráci na projektu „Využití objektu podzemí Stalinova pomníku“ 
 
TISK R-31684 Doba projednávání:  11:36 – 11:38 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3007 

 
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Třeštíková.  
 Na dotaz Ing. Udženije – předsedkyně politického klubu ZHMP ODS ohledně 
budoucího řešení využití objektu podzemí Stalinova pomníku, odpovídal náměstek 
primátora Hlaváček.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

24.  radní Johnová  

 
k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019-
2021 a Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  
 

TISK R-31668 Doba projednávání:  11:39 – 11:45 
PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  10  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3008 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámila předkladatelka – radní 
Johnová a navrhla úpravu u organizace s názvem Polovina nebe, o.p.s., kde se upravuje 
počet hodin přímé péče v osobní asistenci z původních 3967 na 5500 hodin.  
 K návrhu celého plánu se vyjádřil J. Wolf – předseda výboru pro kulturu, 
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP, členové Rady HMP, PhDr. Klinecký 
– ředitel odboru ZSP MHMP.  
  
 Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.  
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25.  náměstek primátora Hlaváček 

 
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy – v působnosti odboru UZR MHMP  
 
TISK R-31792 Doba projednávání:  11:46 – 11:47 

PŘIZVANÍ: Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3009 

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

26.  radní Třeštíková  

 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 a k návrhu na úpravu rozpočtu 
kap. 06 
 
TISK R-31376A Doba projednávání:  11:48 – 12:00 

PŘIZVANÍ: Mgr. Skalický – pověřen řízením sekce 
rozhodování o území MHMP   

PŘERUŠENO    
 
 S návrhy na úpravu původního, na dnešním jednání Rady HMP již 
projednávaného materiálu, seznámila předkladatelka – radní Třeštíková.  
Jednalo se o doplnění návrhu usnesení o body II a IV usnesení, ve kterých Rada HMP 
neschvaluje a nesouhlasí s udělením dodatečných grantů hl. m. Prahy formou dotace 
vlastníkům památkově významných objektů.  
 Následovala diskuse ohledně zdůvodnění neposkytnutí dotací, do které se zapojil 
ředitel OVO MHMP JUDr. Mařík, ředitel odboru OPP MHMP Mgr. Skalický, JUDr. Havel – 
ředitel odboru LEG MHMP a většina členů Rady HMP.  
 Radní Třeštíková navrhla v závěru rozpravy přerušení projednávání tohoto 
materiálu s tím, že po vyjasnění všech souvislostí, bude předložen na příštím jednání 
Rady HMP, což bylo členy Rady HMP akceptováno.  
 

PŘERUŠENO  
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27.  pověřená ředitelka MHMP 

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

TISK R-31812 Doba projednávání:  12:01 – 12:05 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  11  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 0 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 3011 
 
 Radní Chabr navrhl úpravu návrhu usnesení v rámci bodu 2.2. tak, že kromě 
radního Chabra se zmocňuje k vyřízení podání též radní Kordová Marvanová.  
 
 Radní Zábranský navrhl úpravu návrhu usnesení v rámci bodu IV. tak, že 
kromě pověřené ředitelky MHMP se zmocňuje k vyřízení podání též jako věcně příslušná 
radní Třeštíková. 
 Naformulováno bylo znění návrhu usnesení, tak že k členům Rady HMP 
původně navrženým na vyřízení podání, byla přidána do textu spolupráce s věcně 
příslušnými konkrétními členy Rady HMP. 
 Navržené usnesení bylo s úpravami schváleno.   
  
 
Bod č. 28 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 51 schváleného programu 
(12:06 – 12:09) 
 

 
Radní Zábranský požádal Radu HMP o oddělené hlasování v rámci operativního 
rozhodování Rady HMP k materiálu R-31367, k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. 
Prahy seniorům, ve kterém došlo k dílčím úpravám, což bylo akceptováno. Primátor hl. 
m. Prahy nechal po vysvětlení úprav radním Zábranským hlasovat o materiálu R-31367 - 
schváleno – pro hlasovalo 11 
 
  Usnesení Rady HMP č. 3010 

 
 
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) 
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1. ke schválení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu projektu 
Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 

 primátor hl. m. Prahy 
 TISK R-31405 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3012 
 
2. k revokaci usnesení Rady HMP č. 2740 ze dne 23. 10. 2018 ke schválení textu vzorové 
Smlouvy o financování projektů 35. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-31469 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3013 
 
3. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 primátor hl. m. Prahy  
 TISK R-31733 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3014 
 
4. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP na rok 2018 v kapitolách 
01, 02 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-31552 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3015 
 
5. k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemků 
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, s Mysliveckým spolkem KŘESLICE, IČO 
47608196 

 náměstek primátora Hlubuček  
 TISK R-31256 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3016 
 
6. k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kap. 03 - doprava 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-31769 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3017 
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7. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - dodatečné 
finanční vypořádání závazku vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného plnění za škody na 
komunikacích  

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-31604 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3018 
   
8. k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost 
zajišťovanou autobusovými linkami PID za 4. čtvrtletí 2018 

 náměstek primátora Scheinherr  
 TISK R-31574 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3019 
 
9. k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s vrácením části 
návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městskou částí Praha - Čakovice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31471 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3020 
 
10. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31399 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3021 
 
11. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního 
programu Technická pomoc na financování projektu ITI 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31491 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3022 
 
12. 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 neinvestiční dotace 
MČ Praha 12 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31524 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3023 
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13. 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 10 a MČ Praha 13 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31537 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3024 
   
14. 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 a k návrhu na vrácení části 
neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31543 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3025 
 
15. 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 projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 10 a MČ Praha 18 a k návrhu na 
vrácení části neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31545 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3026 
 
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 20, MČ Praha 22, MČ Praha - Klánovice, MČ Praha - Koloděje a MČ Praha - Suchdol 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31546 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3027 
 
17. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer 
z Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových rezervací a městských 
památkových zón určený MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 1 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31547 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3028 
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18. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury v 
roce 2018 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31556 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3029 
 
19. 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 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31582 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3030 
   
20. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31588 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3031 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha - Ďáblice a MČ Praha - Kolovraty 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31593 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3032 
 
22. 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-31596 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3033 
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23. 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 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31615 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3034 
 
24. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti                      
s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 22 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31616 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3035 
 
25. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                       
o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže        
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31624 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3036 
   
26. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                      
o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže     
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31631 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3037 
 
27. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                       
o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže       
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31638 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3038 
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28. 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 investiční dotace 
MČ Praha - Čakovice 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31642 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3039 
 
29. 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 13 a MČ Praha 14 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31669 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3040 
 
30. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                      
o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže     
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31680 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3041 
 
31. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti    
s finančním vypořádáním projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě II. “ 
financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

 náměstek primátora Vyhnánek  
 TISK R-31568 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3042 
   
32. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva k odkoupení spoluvlastnického 
podílu na stavbě bez čp./če. - garáže, umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví hlavního 
města Prahy v k.ú. Podolí, obec Praha 

 radní Chabr  
 TISK R-31427 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3043 
 
33. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva k odkoupení spoluvlastnického 
podílu na pozemcích v k.ú. Kunratice, obec Praha 

 radní Chabr  
 TISK R-31400 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3044 
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34. k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 10 o výměře 6 m2,  
k.ú. Bubeneč 

 radní Chabr  
 TISK R-31688 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3045 
 
35. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

 radní Chabr  
 TISK R-31290 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3046 
 
36. k návrhu na schválení nájemních smluv a dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

 radní Chabr  
 TISK R-31529 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3047 
   
37. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě č. e. 31 na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-31659 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3048 
 
38. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě č. e. 293 v k. ú. Libeň na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Chabr  
 TISK R-31483 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3049 
 
39. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-31275 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3050 
   
40. k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

 radní Šimral  
 TISK R-31476 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3051 
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41. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2018, k 
návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v působnosti odboru 
sportu a volného času MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu 
počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 radní Šimral  
 TISK R-31606 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3052 
   
42. k návrhu na úpravu odpisového plánu hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací v kap. 0416 na rok 2018 

 radní Šimral  
 TISK R-31609 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3053 
 
43. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2018,           
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 Šimral  
 TISK R-31651 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3054 
 
44. 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 

 radní Šimral  
 TISK R-31673 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3055 
 
45. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u školy, zřízené 
městskou částí hlavního města Prahy a u školy, zřízené hlavním městem Prahou 

 radní Šimral  
 TISK R-31675 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3056 
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46. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018                       
o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 

 radní Šimral  
 TISK R-31676 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3057 
   
47. k návrhu na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Symfonický orchestr hl. 
města Prahy FOK k ocenění pracovních zásluh při dovršení životního jubilea 

 radní Třeštíková  
 TISK R-31496 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3058 
 
48. k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-31576 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3059 
   
49. k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

 radní Zábranský  
 TISK R-31481 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3060 
 
50. k výpovědi Podnájemní smlouvy č. PNN/66/12/000012/2002 ze dne 01. 09. 2001,          
ve znění dodatků č. 1 až 4 s STK Bohdalec, s.r.o. 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31523 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3061 
 
51. k návrhu na úpravu rozpočtu vl. HMP a neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na rok 2018 

 náměstek primátora Hlaváček  
 TISK R-31634 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 3062 
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Bod č. 26 
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé 
12:10-12:13 
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 tohoto bodu náměstek primátora Hlubuček vznesl dotaz týkající se 
vyřizování anonymních podání adresovaných MHMP. Na tento dotaz odpovídal 
ředitel OVO MHMP JUDr. Mařík. Dále se k této problematice vyjádřil radní 
Zábranský.  

 
Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s odpovědí náměstka primátora Hlubučka na podání P. Romana ohledně konání 
valné hromady společnosti Pražské služby a.s.  

2. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání MČ Praha 1 ohledně 
problematiky bikesharingu  

3. s odpovědí náměstka primátora Scheinherra na podání J. Sirotka v záležitosti 
dopravní obsluhy ruzyňského letiště a modernizace železniční tratě Praha-Kladno  

4. s elektronickým podáním anonymního odesílatele adresované členům Rady HMP 
týkající se Dopravního podniku hl. m. Prahy  

 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 

Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 2.Q. 
2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr  
 TISK R-30736 

 
Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 3.Q. 
2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr  
 TISK R-31435 

 
Zpráva dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 30.06.2018 na 
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr  
 TISK R-31283 

 
Zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.9.2018 na základě usnesení Rady 
HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 radní Chabr  
 TISK R-31436 

 

Informace k provedené instalaci city bloků na Václavském nám. a nám. Republiky 
 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31805 
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43. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy 
MUDr. Zdeněk Hřib v 12:14 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2987 až č. 3062 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib  
primátor hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
  náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Adam Zábranský  
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


