Zápis
ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý
dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP
Předsedající:
Přítomni:
Přizvaní hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:

primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib
členové Rady HMP (příloha č. 1 originálu zápisu)
(příloha č. 2 a 3 originálu zápisu)
--Pavel Vyhnánek, M.A.
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Zapisovatelka:

Daniela Krausová

42. jednání Rady hlavního města Prahy zahájil v 10:10 hodin primátor hl. m.
Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
1. Organizační záležitosti
(10:11 – 10:15)
Schválení zápisu ze 41. jednání Rady HMP ze dne 20. 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 společnosti Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.
- radní Chabr
- TISK R-31647
- zařazeno jako bod č. 9
k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Výstaviště Praha, a.s.
- radní Chabr
- TISK R-31649
- zařazeno jako bod č. 10
k personální změně ve výboru pro audit společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
- radní Chabr
- TISK R-31705
- zařazeno jako bod č. 11
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o dodatečně zařazených materiálech do
projednání Rady HMP, což bylo Radou HMP schváleno – pro hlasovalo 11.
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Materiály stažené z projednání Rady HMP
k návrhu na termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy na
I. pololetí 2019
- pověřená ředitelka MHMP
- TISK R-31570
Primátor hl. m. Prahy nechal hlasovat o stažení materiálu R-31570, což bylo Radou HMP
schváleno – pro hlasovalo 11.

Schválení programu 42. jednání Rady HMP
Program 42. jednání Rady HMP byl s výše uvedenými úpravami schválen.
(pro hlasovalo 11)
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2.

primátor hl. m. Prahy

ke schválení smlouvy "Dohoda o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018"
TISK R-30609
PŘIZVANÍ:
FON MHMP

Doba projednávání:
10:16 – 10:17
Ing. Andrle – pověřen řízením odboru

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Ing. Hnátek – odbor FON MHMP
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
USNESENÍ ČÍSLO
2961

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

3.

náměstek primátora Hlubuček

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 07 - Bezpečnost a vytvoření nové investiční akce pod
názvem 0000 Modernizace základny LZS
TISK R-30272
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:18 – 10:19
Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEPŘÍTOMEN:
0
USNESENÍ ČÍSLO
2962

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

3

4.

náměstek primátora Hlubuček

k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
3106 TV Suchdol etapa 0001 Nový Suchdol - Komunikace"
TISK R-31697
PŘIZVANÍ:

Doba projednávání:
10:20 – 10:21
Ing. Vlk – ředitel OTV MHMP
Mgr. Dufková – ředitelka odboru VEZ

MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2963

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

5.

náměstek primátora Scheinherr

k rekonstrukci souboru mostních objektů "Libeňský most"
TISK R-31714
PŘIZVANÍ:
RFD MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:22 – 10:24
Ing. Šustr – pověřen řízením odboru
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2964

S předloženým materiálem Radu HMP seznámil předkladatel – náměstek
primátora Scheinherr.
Na dotaz Ing. Udženije – předsedkyně politického klubu ZHMP ODS, ohledně
vyčíslení nákladů rekonstrukce, odpovídal předkladatel materiálu - náměstek primátora
Scheinherr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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6.

náměstek primátora Scheinherr

k přípravným pracím pro zřízení tramvajové trati na Václavském náměstí
TISK R-31734
PŘIZVANÍ:
RFD MHMP
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
10:25 – 10:26
Ing. Šustr – pověřen řízením odboru
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

11
0
0
0
2965

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

7.

náměstek primátora Vyhnánek

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2019, finančních vztahů hl. m. Prahy k
městským částem hl. m. Prahy na rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze
státního rozpočtu na rok 2019 městským částem hl. m. Prahy a střednědobého výhledu
vlastního hl. m. Prahy do roku 2024
TISK R-31626
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:27 – 10:33
11
0
0
0
2966

Předložený materiál uvedl předkladatel – náměstek primátora Vyhnánek,
který zároveň seznámil Radu HMP se dvěma pozměňovacími návrhy k předkládanému
materiálu. První pozměňovací návrh se týká oblasti školství, kde došlo k upřesnění
finanční částky na žáka pro městské části. Druhý pozměňovací návrh se týká navýšení
finančních prostředků v oblasti kultury, sociálních věcí, zdravotnictví, sportu a dopravy,
kde část finančních prostředků byla přesunuta do rezervy v daných kapitolách rozpočtu.
Navržené usnesení bylo ve znění pozměňovacích návrhů schváleno.
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8.

pověřená ředitelka MHMP

k návrhu zástupců hl. m. Prahy do odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR a k pověření
zastupování hl. m. Prahy v orgánech Svazu měst a obcí ČR ve volebním období 2018 - 2022
TISK R-31603
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:34 – 10:36
11
0
0
0
2967

Předložený materiál uvedla předkladatelka – pověřená ředitelka MHMP
Ing. Javornická.
Navržené usnesení bylo schváleno.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
zahájil v 10:37 hodin primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
V úvodu upozornil, že 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 nevolí ověřovatele, předsedajícího
ani zapisovatelku.
9.

radní Chabr

k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.
TISK R-31647
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:37 – 10:42
11
0
0
0
2968

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., seznámil předkladatel – radní
Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:42 hodin.
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Rada HMP vykonávající působnost
Valné hromady
společnosti Výstaviště Praha, a.s.
Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s., zahájil v 10:43 hodin
primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
V úvodu upozornil, že 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 nevolí ověřovatele, předsedajícího
ani zapisovatelku.

10.

radní Chabr

k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Výstaviště Praha, a.s.
TISK R-31649
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:43 – 10:46
11
0
0
0
2969

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Výstaviště Praha, a.s., seznámil předkladatel – radní Chabr.
Navržené usnesení bylo schváleno.
Valnou hromadu společnosti Výstaviště Praha, a.s. zakončil primátor hl. m.
Prahy v 10:46 hodin.
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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 10:47 hodin primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.
V úvodu upozornil, že 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 nevolí ověřovatele, předsedajícího
ani zapisovatelku.

11.

radní Chabr

k personální změně ve výboru pro audit společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost
TISK R-31705
PŘIZVANÍ:
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
--PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:47 – 10:50
11
0
0
0
2970

S předloženým materiálem Radu HMP, jednající v působnosti valné hromady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, seznámil předkladatel –
radní Chabr s tím, že došlo k úpravě navrženého usnesení tak, že byly vypuštěny body
týkající se jmenování nového člena výboru pro audit, s tím, že toto jmenování bude
řešeno na některém dalším jednání Rady HMP v samostatném materiálu.
Navržené usnesení bylo s úpravou schváleno.
Valnou hromadu společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
zakončil primátor hl. m. Prahy v 10:50 hodin.
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12.

pověřená ředitelka MHMP

k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy
TISK R-31748
HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:

PŘIJATO

Doba projednávání:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEPŘÍTOMEN:
USNESENÍ ČÍSLO

10:51 – 10:52
11
0
0
0
2971

Bod č. 13
Operativní rozhodování Rady HMP
body č. 1 až č. 15 schváleného programu
(10:53 – 10:54)
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. ke schválení nově vytvořené kapitoly a související aktualizace vybraných kapitol
Operačního manuálu OP Praha - pól růstu ČR
 primátor hl. m. Prahy
 TISK R-30940
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2972
2. k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018
(MČ Praha 2) VI.
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31526
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2973
3. k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s
financováním projektu Digitální povodňový plán z Operačního programu Životní prostředí
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31678
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2974
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4. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s vratkou
části dotace od MČ Praha 3 na financování projektu ze Státního programu na podporu
úspor energie na období 2017-2021
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31671
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2975
5. k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer
z Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s financováním programu na podporu
úspor energie na období 2017 - 2021 - program EFEKT určeného pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 2
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31587
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2976
6. k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer
určený na projekt CHESTNUT spolufinancovaný EU a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 9
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31632
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2977
7. 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 15
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31645
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2978
8. 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 8
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31672
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2979
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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
 náměstek primátora Vyhnánek
 TISK R-31679
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2980
10. k návrhu na úpravu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP v roce 2018 a použití fondu odměn
příspěvkové organizace hl.m. Prahy - Městská poliklinika Praha
 radní Johnová
 TISK R-31199
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2981
11. k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2018
 radní Johnová
 TISK R-31385
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2982
12. k návrhu na povolení výjimky z nejnižšího stanoveného počtu dětí v přípravné třídě
základní školy v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 8,
Za Invalidovnou 1
 radní Šimral
 TISK R-31534
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2983
13. k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok
2018 v souvislosti s investiční akcí v příspěvkové organizaci hl.m. Prahy Dům dětí a
mládeže Praha 6 - Suchdol
 radní Šimral
 TISK R-31468
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2984
14. k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu o
změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k
30.09.2018"
 radní Šimral
 TISK R-31507
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2985
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15. k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31614
Schváleno
Usnesení Rady HMP č. 2986

Bod č. 14
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady HMP, různé
10:55-10:59
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 Ing. Nacher – předseda politického klubu ZHMP ANO 2011,
požádal o informaci ohledně zastoupení členů opozičních stran ve
statutárních orgánech společností HMP. Na tento dotaz odpovídal primátor hl. m.
Prahy.
k dotazu Ing. Nachera se připojila Ing. Udženija – předsedkyně politického klubu
ZHMP ODS, a požádala o oficiální zaslání souhrnné informace ohledně možného
zastoupení členů opozičních stran ve statutárních orgánech společností HMP

Prostřednictvím kolovadla byla Rada HMP seznámena:
1. s podáním R. Svobody adresované členům ZHMP jako reakce na interpelaci V. Bílka
během zasedání ZHMP dne 15. 11. 2018

K informaci členové Rady HMP obdrželi:
Informace o výsledcích posuzování aplikace jednotlivých nástrojů pro zlepšení kvality
ovzduší na území hlavního města Prahy
 náměstek primátora Hlubuček
 TISK R-31735
Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním městem
Prahou ve věci padělání lékařského posudku
 pověřená ředitelka MHMP
 TISK R-31620
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42. jednání Rady hlavního města Prahy zakončil primátor hl. m. Prahy
MUDr. Zdeněk Hřib v 11:00 hodin.
Přijatá usnesení Rady HMP č. 2961 až č. 2986 jsou součástí tohoto zápisu.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

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

Zapisovatelka:
Mgr. Daniela Krausová, DiS.

Ověřovatelé:

Pavel Vyhnánek, M.A.
náměstek primátora hl. m. Prahy

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
radní hl. m. Prahy
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