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Zápis 
 

z 38. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý  
dne 30. října 2018 od 9:00 hodin v zasedací síni Rady HMP 

 
 
Předsedající:  náměstek primátorky Dolínek  
Přítomni:   členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu) 
Přizvaní hosté: (příloha č. 2 a 3 originálu zápisu) 
Omluveni:   primátorka hl. m. Prahy 
   náměstkyně primátorky Kolínská 
   radní Plamínková  
   radní Hadrava na závěr jednání  
Ověřovatelé:              radní Hadrava 
   radní Grabein Procházka 
   
Zapisovatelka: Daniela Krausová 
 
 
 38. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 9:08 hodin náměstek 
primátorky Dolínek. 
 
1. Organizační záležitosti 
(9:09 – 9:11) 
 
Schválení zápisu z 37. jednání Rady HMP ze dne 23. 10. 2018 
 Zápis včetně usnesení byl schválen beze změny. 
 (pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátorka hl. m. Prahy, náměstkyně 
primátorky Kolínská, radní Plamínková) 
  
Materiály dodatečně zařazené do projednání Rady HMP 
 
k návrhu na schválení započtení plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry 
využití území pro Trigema Projekt Tau s.r.o.  

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31183 
- zařazeno jako bod č. 14 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatelů na veřejnou zakázku „Dodávky 
elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy na období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022“ rozdělené na část 1. (dodávka elektrické energie) a část 2. 
(dodávka zemního plynu) 

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-31374 
- zařazeno jako bod č. 15 
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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  

- radní Grabein Procházka 
- TISK R-30675A 
- zařazeno jako bod č. 16 

 
Náměstek primátorky Dolínek nechal hlasovat o dodatečně zařazených materiál do 
projednání Rady HMP – pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátorka hl. m. Prahy, 
náměstkyně primátorky Kolínská, radní Plamínková.  
 
Materiály stažené z projednání Rady HMP  
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Centrální 
systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIdas a jeho integrace do 
systému spisových služeb“ 

- primátorka hl. m. Prahy  
- TISK R-31308 

 
Náměstek primátorky Dolínek nechal hlasovat o stažení materiálu primátorky hl. m. 
Prahy – pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátorka hl. m. Prahy, náměstkyně 
primátorky Kolínská, radní Plamínková.  
 
Materiály odložené na následující jednání Rady HMP  
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba č. 
42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice - projektová a inženýrská činnost“ 

- náměstkyně primátorky Kolínská 
- TISK R-31136 

 
ke koncepční studii Seifertova-Hlavní nádraží 

- náměstkyně primátorky Kolínská 
- TISK R-31075 

 
ke koncepční studii Seifertova-Táboritská 

- náměstkyně primátorky Kolínská 
- TISK R-31076 

 
k Zásadám pro umísťování informačních směrových zařízení (ISZ) pro komerční cíle na 
území hl. m. Prahy 

- náměstkyně primátorky Kolínská 
- TISK R-22779 

 
Náměstek primátorky Dolínek nechal hlasovat o stažení materiálů náměstkyně 
primátorky Kolínské – pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátorka hl. m. Prahy, 
náměstkyně primátorky Kolínská, radní Plamínková.  
 
Schválení programu 38. jednání Rady HMP  
 Program 38. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.  
(pro hlasovalo 8, nepřítomen 3 – primátorka hl. m. Prahy, náměstkyně primátorky 
Kolínská, radní Plamínková) 
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2.  primátorka hl. m. Prahy v z. náměstek primátorky Dolínek 
 
k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Pořízení licencí k softwarovým 
produktům Microsoft" 
 

TISK R-31332 Doba projednávání:  9:12 – 9:13 
PŘIZVANÍ: Ing. Shima – odbor INF MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2749 

  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatelky náměstek primátorky 
Dolínek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

3.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k podmínkám realizace projektu „E-carsharing v hlavním městě Praze“ a jednorázové 
výjimce ze Zásad pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy 
 

TISK R-31159 Doba projednávání:  9:14 – 9:16 
PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
                                                                                      Ing. Zadina – Operátor ICT  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2750 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kislingerové ohledně financování projektu 
odpovídal náměstek primátorky Dolínek a Ing. Zadina, Operátor ICT.   
 Náměstkyně primátorky Kislingerová navrhla doplnění předloženého 
materiálu a v této souvislosti též odložení jeho projednání na následující jednání Rady 
HMP, což nebylo členy Rady HMP akceptováno.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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4.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k záměru na přeměnu stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve 
vlastnictví hl. m. Prahy na parkovací místa se základnou pro dobíjecí stanice 
 

TISK R-31168 Doba projednávání:  9:17 – 9:19 

PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
                                                                                      Ing. Zadina – Operátor ICT  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2751 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kislingerové ohledně podkladové analýzy 
odpovídal předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

5.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (snížení energetické náročnosti 
Strahovského a Zlíchovského tunelu - projekt financovaný z operačního programu Praha 
pól růstu) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava 
 

TISK R-31250 Doba projednávání:  9:20 – 9:21 
PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2752 

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

 
k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu staveb 
 

TISK R-31330 Doba projednávání:  9:22 – 9:23 
PŘIZVANÍ: Ing. Šustr – pověřen řízením odboru 
RFD MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2753 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

7.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na změnu výše platu ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SVC MHMP  
 

TISK R-31315 Doba projednávání:  9:24– 9:25 

PŘIZVANÍ: ---  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková  
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2754 

  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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8.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na úpravu schváleného použití finančních prostředků z fondu investic 
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl. m. Prahy, úpravu celkových nákladů inv. 
akcí a úpravu názvu inv. akce v roce 2018 
 

TISK R-31146 Doba projednávání:  9:26 – 9:27 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2755 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

9.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory pražským sportovním svazům za 
účast na Pražském festivalu sportu a volného času 2018 
 

TISK R-31259 Doba projednávání:  9:28 – 9:30 
PŘIZVANÍ: ---  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2756 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátorky Dolínek.  
 K předloženému materiálu se vyjádřila náměstkyně primátorky Kislingerová.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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10.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 0464 a poskytnutí 
jednorázové investiční dotace městské části Praha 13 
 

TISK R-31264 Doba projednávání:  9:31 – 9:32 

PŘIZVANÍ: Mgr. Šachová – odbor SVC MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2757 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 

11.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace Českému atletickému svazu, 
z.s., na vypracování studie proveditelnosti ke stavbě atletické haly v Praze 
 

TISK R-31239 Doba projednávání:  9:33 – 9:35 
PŘIZVANÍ: Mgr. Šachová – odbor SVC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2758 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – náměstek primátorky 
Dolínek.  
 Na dotaz radního Wolfa ohledně parametrů haly odpovídal předkladatel – 
náměstek primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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12.  náměstek primátorky Dolínek  
 
k návrhu na uzavření dodatku č. 22 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na provedení 
stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba mezi 
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním městem 
Prahou 
 

TISK R-30260 Doba projednávání:  9:36 – 9:37 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2759 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil Ing. Prajer - ředitel OSI 
MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

 
13.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na schválení změny doby nájmu nájemních smluv a schválení uzavření 
nájemních smluv na pronájem částí pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, na kterých jsou 
umístěna reklamní zařízení 
 
TISK R-30730 Doba projednávání:  9:38 – 9:39 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2760 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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14.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na schválení započtení plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry 
využití území pro Trigema Projekt Tau s.r.o.  
 

TISK R-31183 Doba projednávání:  9:40 – 9:42 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP  
                                                                                      Ing. Kubelka – ředitel odboru EVM 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 2 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2761 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 Na dotaz náměstka primátorky Dolínka ohledně souladu předloženého 
materiálu s územím plánem kladně odpověděl Mgr. Boháč, ředitel IPR HMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

15.  radní Grabein Procházka 

 
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatelů na veřejnou zakázku „Dodávky 
elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy na období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022“ rozdělené na část 1. (dodávka elektrické energie) a část 2. 
(dodávka zemního plynu) 
 
TISK R-31374 Doba projednávání:  9:43 – 9:44 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP                                                                               

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2762 
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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16.  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-30675A Doba projednávání:  9:45 – 9:47 

PŘIZVANÍ: Ing. Rak – ředitel odboru HOM MHMP  
                                                                                      Mgr. Boháč – ředitel IPR HMP                                                                               

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  3  
  PROTI:  5 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 

NEPŘIJATO  
  
 Předložený materiál uvedl předkladatel – radní Grabein Procházka.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil JUDr. Havel, ředitel odboru LEG MHMP 
a uvedl, že předložený materiál, tak jak byl Radě HMP předložen, vykazuje právní 
nedostatky.   
 
 Navržené usnesení nebylo schváleno.  
 
 
 

17.  radní Wolf  

 
k návrhu na revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 494 ze dne 21. 4. 2009 a k návrhu na 
financování investiční akce ,,Nový prostor pro tanec a nonverbální umění" 
 

TISK R-31149 Doba projednávání:  9:48 – 9:52 

PŘIZVANÍ: Mgr. Cipro – ředitel odboru KUC MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  8  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 3 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2763 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil podrobně předkladatel – 
radní Wolf a navrhl úpravu důvodové zprávy tak, aby se z druhého odstavce vypustila 
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část poslední věty „a TCP Konzervatoř – Gymnázium Taneční centrum Praha z.s.“, což bylo 
Radou HMP akceptováno.  
 Náměstkyně primátorky Kislingerová se vyjádřila k předloženému materiálu 
a navrhla jeho doplnění ve smyslu promyšleného vytváření finanční rezervy v této 
oblasti a odložení projednávání tohoto návrhu usnesení na příští jednání Rady HMP, což 
nebylo Radou HMP akceptováno.  
 Radní Ropková navrhla odložení projednávání návrhu usnesení z důvodu 
objasnění, skutečného budoucího využití nemovitosti po realizaci investiční akce, což 
nebylo Radou HMP akceptováno.   
 Následovala diskuse, do které se zapojila většina členů Rady HMP.  
 Předložený materiál doplnil Mgr. Cipro, ředitel odboru KUC MHMP.  
 Z rozpočtového hlediska se k uvedenému materiálu vyjádřila Ing. Javornická, 
pověřená ředitelka MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

18.  radní Plamínková v z. radní Wolf 

 
k závěrečnému stanovisku Pracovní skupiny pro přípravu Regulačního řádu hl. m. Prahy 
 

TISK R-31339 Doba projednávání:  9:53 – 9:55 

PŘIZVANÍ: RNDr. Kyjovský – ředitel odboru OCP 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2764 
  
 Předložený materiál uvedl v zastoupení předkladatelky radní Wolf.  
 
 Náměstek primátorky Dolínek navrhl doplnit návrh usnesení o bod II. Rada 
HMP ukládá - pověřené ředitelce MHMP předložit stanovisko Pracovní skupiny 
k projednání Radě HMP s termínem do 1. 2. 2019. 
 
 Navržené usnesení bylo s výše uvedeným doplněním schváleno.  
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19.  radní Plamínková v z. radní Wolf  

 
k návrhu na uzavření rámcové smlouvy s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.  
 

TISK R-30549 Doba projednávání:  9:56 – 9:57 
PŘIZVANÍ: Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP  
                                                                                      Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  6  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 1 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2765 

  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil v zastoupení předkladatelky 
radní Wolf.  
 Předložený materiál doplnil Ing. Vlk, ředitel OTV MHMP.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 

20.  radní Hodek  

 
k návrhu na delimitaci stavby č. 43469 Nástavba DS Hortenzie - Pakoměřice z OSI MHMP 
na Domov pro seniory Hortenzie 
 
TISK R-31082 Doba projednávání:  9:58 – 10:00 

PŘIZVANÍ: Ing. Prajer – ředitel OSI MHMP  
                                                                                      PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2766 
  
 Předložený materiál uvedl podrobně předkladatel – radní Hodek.  
 Na dotaz náměstkyně primátorky Kislingerové ohledně kapacity stavby a 
nákladů  na lůžko odpovídal předkladatel - radní Hodek.  
 Navržené usnesení bylo schváleno. 
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21.  radní Hodek  

 
k návrhu na realizaci projektu "Systémová podpora sociální práce zaměřená na 
vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v hlavním městě 
Praze" reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0009717 
 
TISK R-31018 Doba projednávání:  10:01 – 10:02 

PŘIZVANÍ: PhDr. Klinecký – ředitel odboru ZSP 
MHMP  

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava  

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2767 
  
 S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – radní Hodek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 

22.  pověřená ředitelka MHMP  

 
k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

TISK R-31318 Doba projednávání:  10:03 – 10:05 

PŘIZVANÍ: Ing. Dederová – ředitelka odboru PER 
MHMP  
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2768 

  
 Předložený materiál uvedla podrobně předkladatelka – pověřená ředitelka 
MHMP.  
 K předloženému materiálu se vyjádřil náměstek primátorky Dolínek, radní 
Wolf.  
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
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Náměstek primátorky Dolínek požádal Radu HMP o dodatečné projednání materiálu –  
k zániku mandátu členky Zastupitelstva hlavního města Prahy Ing. Moniky Weinerové         
a k předání osvědčení členu Zastupitelstva hlavního města Prahy PhDr. Pavlu Světlíkovi, 
s čímž Rada HMP vyslovila souhlas.  
  

23.  náměstek primátorky Dolínek  

 
k zániku mandátu členky Zastupitelstva hlavního města Prahy Ing. Moniky Weinerové         
a k předání osvědčení členu Zastupitelstva hlavního města Prahy PhDr. Pavlu Světlíkovi 
 

TISK R-31500 Doba projednávání:  10:06 – 10:07 

PŘIZVANÍ: ---                                                                              
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4  
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 
PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2769 

 
  S předloženým materiálem seznámil Radu HMP předkladatel – náměstek 
primátorky Dolínek.  
 
 Navržené usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 

24.  pověřená ředitelka MHMP 

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

TISK R-31505 Doba projednávání:  10:08 – 10:09 
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO:  7  
  PROTI:  0 
  ZDRŽEL SE: 0 
  NEPŘÍTOMEN: 4 
                                                                                      primátorka hl. m. Prahy 
                                                                                      náměstkyně primátorky Kolínská  
                                                                                      radní Plamínková 
                                                                                      radní Hadrava 

PŘIJATO  USNESENÍ ČÍSLO 2770 
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Bod č. 25 
Operativní rozhodování Rady HMP 
body č. 1 až č. 50 schváleného programu 
(10:10 – 10:11) 
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 7, nepřítomen 4 – primátorka hl. m. Prahy, náměstkyně primátorky 
Kolínská, radní Plamínková, radní Hadrava) 
 
 
1. k návrhu na použití finančních prostředků z fondů příspěvkové organizace Botanická 
zahrada hl. m. Prahy v roce 2018 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK R-31215 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2771 
 
2. k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2018 a k návrhu na 
úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416 

 náměstek primátorky Dolínek 
 TISK R-31189 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2772 
 
3. k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31276 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2773 
 
4. k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31131 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2774 
 
5. k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Koloděje k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31288 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2775 
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6. k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s jednorázovým 
splacením bezúročné půjčky z rozpočtu hl. m. Prahy městskou částí Praha - Dubeč 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31320 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2776 
 
7. k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratku finančních prostředků do 
státního rozpočtu 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31350 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2777 
 
8. 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 hl. m. Prahy a k návrhu na vrácení nákladů za 
sociální pohřeb Ministerstvu pro místní rozvoj 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31375 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2778 
 
9. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rozvoj a 
obnovu materiálně technické základny sociálních služeb 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31103 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2779 
 
10. 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 6 a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku 
Úřadu práce České republiky 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31216 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2780 
 
11. 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 neinvestičních účelových dotací MČ Praha 5, MČ Praha 17 a MČ Praha 20 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31280 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2781 
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12. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí 
z Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu Systémová podpora 
sociální práce v hlavním městě Praze a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31284 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2782 
 
13. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31303 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2783 
   
14. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31311 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2784 
 
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 projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31312 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2785 
 
16. 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 určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
dotací MČ Praha - Lochkov 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31326 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2786 
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17. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31328 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2787 
 
18. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31331 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2788 
 
19. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určeného na výkon sociální práce 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31343 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2789 
   
20. 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 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31344 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2790 
 
21. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace městským částem Praha 1 - 22 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31356 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2791 
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22. k revokaci usnesení Rady HMP č. 3242 ze dne 20. 12. 2016 k návrhu na schválení 
Metodického pokynu, upravujícího postavení a působnost věcně příslušných odborů 
Magistrátu hl. m. Prahy ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ve kterých plní hl. m. 
Praha funkci zřizovatele, a to v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření 

 náměstkyně primátorky Kislingerová  
 TISK R-31212 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2792 
 
23. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. Hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 20  
(pozemky v k.ú. Horní Počernice) 

 radní Grabein Procházka 
 TISK R-30625 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2793 
 
24. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb. Hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10 
(pozemky v k.ú. Strašnice) 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30811 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2794 
 
25. k žádosti městské části Praha 20 o souhlas s bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Horní Počernice z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Ministerstvo 
vnitra, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 20, 
předložené podle § 13 odst. 4, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. 
Hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka 
 TISK R-31180 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2795 
   
26. k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku včetně komunikace v k.ú. Dolní Počernice 
z vlastnictví společnosti Sekyra Group, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30265 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2796 
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27. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Sedlec, obec Praha 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31222 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2797 
 
28. k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. – garáže, 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Hlubočepy, obec Praha 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31279 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2798 
 
29. k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se Společenstvím vlastníků domu Cíglerova 1075-
1078 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-30990 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2799 
 
30. k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

 radní Grabein Procházka  
 TISK R-31019 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2800 
 
31. k návrhu změn v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby realizované 
Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a k výběru nových 
žadatelů o pronájem bytu z této výstavby 

 radní Lacko  
 TISK R-31101 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2801 
   
32. k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 radní Lacko  
 TISK R-31352 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2802 
 
33. k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního města Prahy 

 radní Hadrava  
 TISK R-31172 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2803 
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34. k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace 
Divadlo na Vinohradech 

 radní Wolf 
 TISK R-31335 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2804 
 
35. k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OTV MHMP roku 2018 v kap. 01 a 02 

 radní Plamínková  
 TISK R-31268 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2805 
 
36. k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu 
„Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech 
II“ – 5. skupina 

 radní Plamínková  
 TISK R-31297 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2806 
   
37. k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemku parc. č. 1386 v 
k. ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy 

 radní Plamínková  
 TISK R-31240 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2807 
 
38. 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 nedobytné pohledávky u příspěvkové organizace v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 

 radní Ropková  
 TISK R-31237 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2808 
 
39. k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám a školským 
zařízením kraje Hlavní město Praha a k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 z důvodu 
změn v síti škol a školských zařízení 

 radní Ropková  
 TISK R-31341 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2809 
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40. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 – Školství, mládež a 
sport 

 radní Ropková  
 TISK R-31366 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2810 
 
41. ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace 
projektů 38. výzvy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-30898 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2811 
   
42. k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR v roce 2018 

 radní Ropková  
 TISK R-31386 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2812 
 
43. k revokaci usnesení Rady HMP č. 1848 ze dne 17. 7. 2018 ke schválení textu vzorových 
Podmínek realizace projektů 16. výzvy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-31322 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2813 
 
44. ke schválení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu projektu 
Výstavba P+R Černý Most v rámci 16. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 radní Ropková  
 TISK R-31323 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2814 
 
 
45. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP v roce 2018 

 radní Hodek  
 TISK R-31213 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2815 
   
46. k návrhu na uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru se společností Kolektory 
Praha, a.s. 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-29177 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2816 
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47. k výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NAN/01/02/000668/2008 ze dne 
30. 10. 2008, uzavřené se společností CETUS PLUS, a.s 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31112 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2817 
 
48. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001183/2015 ze dne 10. 02. 2015 s Galerií hlavního města Prahy 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31242 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2818 
 
49. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001430/2016 ze dne 30. 11. 2016 s Galerií hlavního města Prahy 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31260 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2819 
   
50. ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních 
činností MHMP za období od 3.10.2018 do 9.10.2018 

 Ing. Ondráčková – ředitelka OKC MHMP  
 TISK R-31277 

  Schváleno 
  Usnesení Rady HMP č. 2820 
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Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena: 
 

1. s elektronickým podáním MČ Praha 3 ze dne 23. 10. 2018 týkající se koncepčních 
studií Seifertova-Hlavní nádraží a Seifertova-Táboritská  

2. s podáním ÚZSVM týkající se areálu Veleslavínského zámku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K informaci členové Rady HMP obdrželi: 
 
Informace o vyhodnocení akcí s významným dopravním omezením v roce 2018 

 náměstek primátorky Dolínek  
 TISK R-31310 

 
Informace o zasedání Rady světové památky (listopad 2017 - říjen 2018) 

 radní Wolf  
 TISK R-31272 

 

Informace o činnosti představenstva společnosti Kolektory Praha a.s. do 1.11.2018 
 radní Plamínková  
 TISK R-31393 

 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem 
Prahou ve věci padělání veřejných listin 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31329 

 
 
Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení ředitele 
MHMP č. 13/2016 evidovaných ve třetím čtvrtletí 2018 

 pověřená ředitelka MHMP  
 TISK R-31422 
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38. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil náměstek primátorky Dolínek 
v 10:12 hodin. 

 
      

 Přijatá usnesení Rady HMP č. 2749 až č. 2820 jsou součástí tohoto zápisu.  
 
 
 
 
 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek  
náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Ověřovatelé: 
Mgr. Daniela Krausová, DiS.      
 
   
 
   
 
  Bc. Libor Hadrava 
  radní hl. m. Prahy 
                                           
 
 
 
 
  Ing. Karel Grabein Procházka 
  radní hl. m. Prahy  
 
   
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     


