
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 3197 

ze dne  19.12.2017 

k návrhu Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
návrh Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl.m. Prahy uvedený v příloze č. 
1 tohoto usnesení a v něm popsaný postup implementace Strategického plánu hl.m. 
Prahy dle usnesení Rady HMP č. 1866 ze dne 15.8.2017 

I I .   u k l á d á  
1.  ředitelce MHMP 

1.  zajistit spolupráci odborů MHMP s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy na 
implementaci Realizačního programu [R1] a dále na jeho monitoringu a evaluaci 

Kontrolní termín: 31.3.2018 

2.  realizovat projekty v souladu s Realizačním programem [R1] 
Kontrolní termín: 31.3.2018 

3.  zajistit projektového manažera pro projekty, které jsou v gesci daného odboru  
MHMP 

Kontrolní termín: 31.3.2018 

2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
1.  realizovat projekty v souladu s Realizačním programem [R1] 

Kontrolní termín: 31.3.2018 
2.  zajistit projektového manažera pro projekty, které jsou v gesci dané organizace 

Kontrolní termín: 31.3.2018 

3.  zpracovat evaluaci Realizačního programu [R1] 
Kontrolní termín: 31.3.2019 

3.  řediteli Městské knihovny v Praze 
1.  realizovat projekty v souladu s Realizačním programem [R1] 

Kontrolní termín: 31.3.2018 

2.  zajistit projektového manažera pro projekty, které jsou v gesci dané organizace 
Kontrolní termín: 31.3.2018 



I I I .   ž á d á  
1.  Michala Fišera, MBA, pověřený řízením úseku generálního ředitele Operátora ICT, 
a.s. 

1.  o realizaci projektů v souladu s Realizačním programem [R1] 
Kontrolní termín: 31.3.2018 

2.  o zajištění projektového manažera pro projekty, které jsou v gesci organizace 
Kontrolní termín: 31.3.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátorka hl.m. Prahy, náměstkyně primátorky Kolínská  
Tisk: R-27948  
Provede: ředitelka MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ředitel Městské 

knihovny v Praze  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  


