Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 25/13
ze dne 30.3.2017
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací
hl.m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 4.4.2017

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-5187
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/13 ze dne 30. 3. 2017

změna
ZŘIZOVACÍ LISTINY
příspěvkové organizace
Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Zřizovací listina příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy schválená
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1659 ze dne 19.12.2000, ve znění usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 30/41 ze dne 31.5.2001, č. 02/25 ze dne 12.12.2002, č. 30/28 ze dne
1.9.2005, č. 32/48 ze dne 24.11.2005, č. 8/57 ze dne 21.6.2007 a č. 12/22 ze dne 13.12.2007 se mění
a doplňuje tak, že:
1. Znění Článku II. se ruší a nově zní takto:
„Článek II. Vymezení hlavního účelu organizace
Vést veškerá právní jednání související s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami
pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku
na území hlavního města Prahy v rozsahu, v jakém dosud zajišťovala správu tohoto majetku
organizace na základě uzavřené smlouvy s hlavním městem Prahou, pokud byla tato jednání zahájená
nejpozději do 31. března 2017, a to až do doby než bude možné práva a závazky z těchto právních
jednání právně relevantním způsobem převést na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s., se
sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 110 00, IČ: 03447286, (dále jen „TSK a.s.“) nebo
na hl. m. Prahu.“

2. Znění Článku III. se ruší a nově zní takto:
„Článek III. Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace a podmínkami jeho výkonu v souladu s vymezením hlavního účelu
podle Článku II. této zřizovací listiny jsou:
1.

Plnění funkce zadavatele veřejných zakázek zahájených v souvislosti s rozvojem, výstavbou,
správou, údržbou a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně
pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy nejpozději do 31.
března 2017, až do doby dokud práva a závazky z právních jednání, zejm. uzavřených smluv,
nebudou právně relevantním způsobem převedeny na TSK a.s.

2.

Vedení veškerých právních jednání o právech a závazcích vyplývajících ze smluv uzavřených
mezi organizací a třetími osobami do 31. března 2017, až do doby, dokud práva a závazky
z právních jednání nebudou právně relevantním způsobem převedeny na TSK a.s. nebo do
zrušení organizace.

3.

Vedení veškerých právních jednání s příslušnými státními orgány či organizacemi jakož i
s mezinárodními organizacemi, která vyplývají z dosud neuzavřených právních vztahů mezi

organizací při plnění jejích úkolů a těmito subjekty, a to až do doby, než budou práva a závazky
z takových jednání převedeny právně relevantním způsobem na TSK a.s. nebo na hl. m. Prahu.
4.

Vedení archivace veškeré předepsané dokumentace týkající se svěřeného majetku hlavního
města, a to až do doby předání této dokumentace právně relevantním způsobem podle povahy
věci TSK a.s. nebo hlavnímu městu Praha.

5.

Zajišťování spolupráce v oblasti správy pozemních komunikací, dopravního inženýrství a
dopravní telematiky s odbornými institucemi včetně vysokých škol na národní i mezinárodní
úrovni.“

3. Znění Článku V. se ruší a nově zní takto:
„Článek V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
Organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to nemovitý majetek a jeho
součásti sestávající se z pozemku parc. č. 149/2 o výměře 760 m² druhem zastavěná plocha a nádvoří
a budovy bez č.p. tvořící součást pozemku parc. č. 149/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1923 pro
Katastrální území Libeň, na adrese Podlipného č.p. 9 – 11. Zřizovatel předává organizaci
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek pořízený či získaný organizací
do vlastnictví zřizovatele po 1.4.2017 a veškerý movitý majetek získaný organizací po 1.4.2017 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede
organizace ve svém účetnictví.“

4. V Článku VI. se v první větě vypouští následující text: „odst.1 a 2“.
5. V Článku VI. se na závěr textu doplňuje nový odstavec následujícího znění:
„Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se
takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v této zřizovací listině.
Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem
účinnosti právního jednání, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je
povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého
zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušné právní jednání
činěno.“
6. V Článku VII. se ruší text odstavců 1 až 13 a označení odstavce 14.
7. Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.
m. Prahy se ruší a nově zní takto:

„PŘÍLOHA Č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY

Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem
ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je předán do správy PO

I.
Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.

II.
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby PO již nepotřebný.
Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, pokud nebude účelnější
svěřit jej jiné PO, což zajišťuje ředitel PO na základě pokynu ředitele věcně příslušného odboru
vydaného se souhlasem věcně příslušného člena Rady hl. m. Prahy.

III.
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel PO na základě
návrhu vyřazovací komise PO; jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli
mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje 10 tis. Kč, musí být součástí návrhu na vyřazení
majetku vyjádření servisní organizace.

IV.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
nepřesahuje 150 tis. Kč, na základě návrhu ředitele PO rozhoduje ředitel věcně příslušného odboru
po projednání s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené
případy je přílohou těchto zásad.

V.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
přesahuje 150 tis. Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem PO rozhoduje Rada hl. m. Prahy na základě
předkladu věcně příslušného člena Rady hl. m. Prahy zpracovaného věcně příslušným odborem.

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU

Navrhovatel (uživatel):

ředitel PO

Umístění:

v rámci PO

Předmět:

Inv. číslo

název

typ

poř. cena

zůst. cena

rok poř. (výr.)

Důvod vyřazení:

neopravitelný – viz odborný posudek / nepotřebný

Způsob vyřazení:

likvidací / odprodejem

Stanovisko vyřazovací komise PO:

Schválil: ředitel PO

souhlasíme s likvidací / odprodejem

datum:
podpis

ředitel věc. přísl. odboru

datum:
podpis

věc. přísl. člen Rady hl. m. Prahy

datum:
podpis

Tato změna zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.

Důvodová zpráva
V souvislosti s převedením činností spojených s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami
pozemních komunikací na území hlavního města Prahy, které doposud zajišťovala příspěvková
organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy (dále jen „PO TSK“), na nově založenou dceřinou
společnost hlavního města Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. s účinností od 1. 4.
2017, bylo potřebné rozhodnout o další existenci PO TSK.
Při přípravě projektu převedení všech činností dosud zajišťovaných PO TSK na TSK hl. m. Prahy, a.s. tak,
aby všechny činnosti přitom probíhaly kontinuálně a bez přerušení, se ukázalo, že některá právní
jednání, která byla zahájena PO TSK do 31.3.2017, právní řád nedovoluje postoupit k 1. 4. 2017, pokud
nebyla náležitým způsobem ukončena. Např. při vyhlášeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku
nelze změnit osobu zadavatele a dosavadní zadavatel tak musí celé zadávací řízení absolvovat až do
případného uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Stejně tak nejsou postupitelná
některá práva z licenčních smluv apod. Do doby, než bude možné definitivně uzavřít veškerá právní
jednání PO TSK buď tím, že budou ukončena na úrovni PO TSK, anebo dospějí do stádia, kdy je právní
řád dovolí převést na TSK hl. m. Prahy, a.s., bude nezbytné zachovat existenci PO TSK jako samostatné
právnické osoby, byť pouze s minimálním personálním a materiálním zázemím. Po uzavření všech
zmíněných právních jednání bude možné PO TSK zrušit, a v této oblasti bude pak nadále působit již
pouze TSK hl. m. Prahy, a. s.
Převedením činností spojených s péčí o pozemní komunikace na území hl. m. Prahy z PO TSK na TSK hl.
m. Prahy, a.s. se podstatně omezuje dosavadní hlavní účel a předmět činnosti PO TSK a rozsah majetku
ve vlastnictví hl. m. Prahy, který byl předán PO TSK k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Protože
všechna výše uvedená vymezení jsou ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů obsažena ve zřizovací listině, je nezbytné jejich změny promítnout do
zřizovací listiny.
Úplné znění zřizovací listiny PO TSK bylo vydáno dne 27. 12. 2007 s účinností k 1. 1. 2008. Tato zřizovací
listina obsahuje v čl. II a III vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, které již nově nebude
naplňováno a mělo by být omezeno pouze na proces uzavírání všech druhů právních jednání
zahájených v době jejího plného působení, tj. do 31. 3. 2017. Současně se navrhuje ponechat
v působnosti PO TSK do doby jejího ukončení činnosti zajišťování spolupráce v oblasti správy
pozemních komunikací, dopravního inženýrství a dopravní telematiky s odbornými institucemi včetně
vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.
Majetek hl. m. Prahy, který byl PO TSK předán k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a který je
vymezen v čl. V zřizovací listiny, bude vrácen hl. m. Praze a vzápětí vložen do TSK hl. m. Prahy, a.s. na
zvýšení základního kapitálu v rozsahu popsaném ve znaleckém posudku. Část takto vráceného majetku
ve formě nemovitostí, bude hl. m. Prahou pronajata TSK hl. m. Prahy, a.s. Pro vlastní hospodářské
využití bude PO TSK i nadále ponechán nemovitý majetek uvedený ve zřizovací listině PO TSK v čl. V.,
jedná se o vnitřní trakt objektu Podlipného č. 942/9 – 11, k. ú. Libeň, p.č. 149/1.
Ve zřizovací listině PO TSK je zároveň navrhováno vypustit jako nepotřebnou převážnou většinu
doplňkové činnosti PO TSK, dosud připuštěnou podle čl. VII s výjimkou pronájmu nemovitosti, která
byla PO TSK ponechána ve správě.

Všechny výše uvedené změny jsou předkládány Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ve formě návrhu
změny zřizovací listiny. Změny by měly nabýt účinnosti od 1. 4. 2017. Působnost Zastupitelstva hl. m.
Prahy je dána podle § 59 odst. 2, písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. S ohledem
na předpokládanou dočasnost existence PO TSK je navrhována změna zřizovací listiny pouze
v minimálním nezbytném rozsahu.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Naformátováno: Doprava

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY
Na základě ustanovení § 68 odst. 2 písm. g) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a
ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů vydává Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1659 ze dne 19.12.2000, ve znění
usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/41 ze dne 31.5.2001, č. 02/25 ze dne 12.12.2002,
č. 30/28 ze dne 1.9.2005, č. 32/48 ze dne 24.11.2005, č. 8/57 ze dne 21.6.2007, a č. 12/22 ze dne
13.12.2007 a č.
ze dne
2017 tuto

ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl.m. Prahy
I.
Zřizovatel:

Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

Název:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Zkrácený název:

TSK HMP

Sídlo:

Praha 1, Řásnovka 770/8

IČO:

63834197

II.
Vymezení hlavního účelu organizace
Vést veškerá právní jednání související s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami
pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku
na území hlavního města Prahy v rozsahu, v jakém dosud zajišťovala správu tohoto majetku
organizace na základě uzavřené smlouvy s hlavním městem Prahou, pokud byla tato jednání zahájená
nejpozději do 31. března 2017, a to až do doby, než bude možné práva a závazky z těchto právních
jednání právně relevantním způsobem převést na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s., se
sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ: 110 00, IČ: 03447286, (dále jen „TSK a.s.“)
nebo na hl. m. Prahu.
Naformátováno: Import 0, Doleva, Vpravo: 0 cm

1. Rozvoj, výstavba, správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství
včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy

Naformátováno: Písmo: 12 b.
Naformátováno: přeškrtnuté

2. Konzultační a návrhová činnost při optimalizaci a objektivizaci komplexního řešení dopravy se
zvláštním zaměřením na organizaci a řízení dopravy na komunikační síti a na problematiku
komplexního rozvoje dopravy.

III.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace a podmínkami jeho výkonu v souladu s vymezením hlavního účelu
podle Článku II. této zřizovací listiny jsou:
1.

2.

3.

4.
5.

Plnění funkce zadavatele veřejných zakázek zahájených v souvislosti s rozvojem, výstavbou,
správou, údržbou a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně
pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy nejpozději do 31.
března 2017, až do doby dokud práva a závazky z právních jednání, zejm. uzavřených smluv,
nebudou právně relevantním způsobem převedeny na TSK a.s.
Vedení veškerých právních jednání o právech a závazcích vyplývajících ze smluv uzavřených
mezi organizací a třetími osobami do 31. března 2017, až do doby, dokud práva a závazky
z právních jednání nebudou právně relevantním způsobem převedeny na TSK a.s. nebo do
zrušení organizace.
Vedení veškerých právních jednání s příslušnými státními orgány či organizacemi jakož i
s mezinárodními organizacemi, která vyplývají z dosud neuzavřených právních vztahů mezi
organizací při plnění jejích úkolů a těmito subjekty, a to až do doby, než budou práva a závazky
z takových jednání převedeny právně relevantním způsobem na TSK a.s. nebo na hl. m. Prahu.
Vedení archivace veškeré předepsané dokumentace týkající se svěřeného majetku hlavního
města, a to až do doby předání této dokumentace právně relevantním způsobem podle povahy
věci TSK a.s. nebo hlavnímu městu Praha.“
Zajišťování spolupráce v oblasti správy pozemních komunikací, dopravního inženýrství a
dopravní telematiky s odbornými institucemi včetně vysokých škol na národní i mezinárodní
úrovni.“
Naformátováno: Písmo: 12 b.

1. Předmět činnosti, způsob a podmínky jeho výkonu v souladu s vymezením hlavního účelu dle
čl.II., odst.1. této zřizovací listiny konkrétně upravuje smlouva uzavřená mezi organizací a
zřizovatelem, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2. Činnosti dle vymezení hlavního účelu v čl. II., odst. 2. této zřizovací listiny jsou :
2.1.

Zpracování dopravně inženýrské dokumentace týkající se organizace a řízení dopravy,
rozvoje dopravy a dopravního systému

2.2.

Provádění dopravních průzkumů, statistických šetření a rozborů, vyhodnocování dopravních
poměrů, vedení a aktualizování banky dopravně inženýrských dat

2.3.

Navrhování opatření ke zlepšení dopravních poměrů, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a
k optimalizaci režimu řízení městského silničního provozu.

Naformátováno: Normální, Vpravo: 0 cm
Naformátováno: přeškrtnuté

Naformátováno: přeškrtnuté

2.4.

Navrhování koordinovaného rozvoje komplexního dopravního systému, dokumentování
potřeby dopravy v jednotlivých časových etapách a zpracování dopravně inženýrských
podmínek a podkladů pro přípravnou a projektovou dokumentaci.

2.5.

Uplatňování, rozvíjení a aplikace exaktních metod v dopravně inženýrské činnosti,
spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v zahraničí v oblasti dopravního inženýrství

2.6.

Koordinace rozvoje systému cyklistických komunikací

2.7.

Zajišťování dopravní výchovy v rámci řešení bezpečnosti silničního provozu (BESIP)

3. Organizace je hlavním městem Prahou pověřena též výkonem dalších činností, jejichž specifikace,
včetně způsobu a podmínek jejich výkonu podrobněji upravuje smlouva uzavřená mezi organizací
a zřizovatelem, a to včetně odměny za tyto činnosti.
Naformátováno: Import 21, Doleva, Vpravo: 0 cm
Naformátováno: Písmo: 12 b.

Statutární orgán
Statutárním orgánem příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy je ředitel
této organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.
Statutární orgán jedná za organizaci samostatně tím způsobem, že k názvu organizace či k otisku
jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k
hospodaření
Organizaci se předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití tento majetek ve
vlastnictví hl.m. Prahy:

Organizaci se předává k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to nemovitý majetek a
jeho součásti sestávající se z pozemku parc. č. 149/2 o výměře 760 m² druhem zastavěná plocha a
nádvoří a budovy bez č.p. tvořící součást pozemku parc. č. 149/2, vše zapsáno na listu vlastnictví
č. 1923 pro Katastrální území Libeň, na adrese Podlipného č.p. 9 – 11. Zřizovatel předává
organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek pořízený či
získaný organizací do vlastnictví zřizovatele po 1.4.2017 a veškerý movitý majetek získaný
organizací po 1.4.2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek
přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
1. nemovitý majetek se stavem ke dni 31.12.2006 v celkové účetní hodnotě
Kč
vnitřní trakt objektu Podlipného č. 942/9-11
k.ú. Libeň, p.č. 149/1

1 426 379,65

Naformátováno: přeškrtnuté

2. hmotný movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.12.2006
Kč
zastávkové přístřešky (AS Roztyly)
k.ú. Chodov, p.č. 3258/18
obytné buňky (AS Roztyly)
k.ú. Chodov, p.č. 2117/3
obytné buňky (sklad dlažebního materiálu)
k.ú. Dolní Chabry, p.č. 1374/1, 1374/36
mostová váha
k.ú. Dolní Chabry, p.č. 1374/1, 1374/36
přístroje
dopravní prostředky
drobný hmotný majetek
ostatní majetek

96 852 077,05

1 213 658,00 Kč
191 366,00 Kč
180 551,00 Kč
1 042 285,50 Kč
47 360 524,37
19 883 453,70
17 839 634,01
9 140 601,47

3. nehmotný dlouhodobý majetek
Kč
celková účetní hodnota majetku činí k 31.12.2006

Naformátováno: přeškrtnuté

Kč
Kč
Kč
Kč

13 751 132,09
112 029 588,79 Kč

4. další movitý majetek pořízený po 31.12.2006 z prostředků hl.m. Prahy včetně movitého majetku
nabytého k 31.12.2007 po příspěvkové organizaci Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy
v souvislosti se sloučením organizace s příspěvkovou organizací Ústav dopravního inženýrství
hl.m. Prahy.

VI.
Vymezení majetkových práv
Organizace má při hospodaření s majetkem uvedeným v čl. V. odst. 1 a 2 této zřizovací listiny i
s majetkem následně nabytým tato práva a povinnosti vlastníka:
a) majetek držet a užívat
b) nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného touto zřizovací listinou
c) pečovat o ochranu majetku
d) zajistit efektivní a ekonomicky účelné využití majetku včetně jeho správy, údržby a obnovy
e) při likvidaci neupotřebitelného a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví
hlavního města Prahy, který je v užívání příspěvkových organizací zřízených hlavním městem
Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zřizovací listiny
f) vést účetní, technickou a majetkovou evidenci
g) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce majetku svěřeného organizaci do správy, a to
na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku,
bez omezení výpovědních důvodů.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního

Naformátováno: přeškrtnuté

města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho
vymezení v této zřizovací listině. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého
zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního jednání, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz
na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušné právní jednání
činěno.

VII.
Doplňková činnost
1. Správní, inženýrská, konzultační a projektová činnost v oblasti správy a výstavby dopravních
systémů a staveb
2. Tvorba a prodej programových produktů a dat souvisejících s činností organizace
3. Hodnocení stavu a provedení dopravních staveb silniční laboratoří
4. Kontrola jakosti přípravy a realizace a posuzování bezpečnosti staveb souvisejících s
dopravou
5. Poskytování služeb v oblasti čištění, stavební a zimní údržby, dopravního značení a
havarijních zásahů souvisejících s pozemními komunikacemi
6. Nákup, prodej a pronájem věcí souvisejících s činností organizace
7. Provozování zastávek a nádraží včetně terminálů autobusové dopravy, parkovacích míst,
parkovišť, hromadných garáží apod., včetně správy a provozu objektů, informačních a
naváděcích systémů a zařízení pro poskytování služeb veřejnosti
8. Zajišťování podkladů souvisejících se zvláštním užíváním nebo pronajímáním pozemních
komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků
9. Provádění kontrolního vážení vozidel a odstraňování věcí z pozemních komunikací,
s výjimkou vozidel a čištění komunikací
10. Pořádání výchovně vzdělávacích akcí a poradenská činnost v dopravě
11. Zpracovávání dopravně inženýrské dokumentace a konzultační činnost v oboru
12. Dopravní průzkumy, rozbory a prognózy
13. Tvorba informačních a propagačních materiálů o dopravě pro veřejnost
14. Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města Prahy v objektu v Podlipného 9 –
11 v Praze 8, svěřeného Technické správě komunikací hl.m. Prahy do správy k jeho vlastnímu
hospodářskému využití.

VIII.
Doba, na kterou je organizace zřizována

Naformátováno: přeškrtnuté

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Organizace byla zřízena dne 29. června 1989 usnesením plenárního zasedání Národního výboru
hl.m. Prahy č. 13/15/P ke dni 1.července 1989.

2.

Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina Technické správy komunikací hl.m.
Prahy přijatá usnesením rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1478 ze dne 1.11.1994,
ve znění usnesení rady Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 1444 ze dne 19.12.1995, č. 404 ze dne
28.4.1998, č. 2058 ze dne 22.12.1998, č. 0129 ze dne 8.2.2000 a usnesením Rady hlavního
města Prahy č. 1448 ze dne 28.11.2000.

3.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/52 ze dne 25.10.2007 bylo schváleno
sloučení příspěvkové organizace Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy se sídlem
Bolzanova 1615/1, Praha 1, Nové Město s příspěvkovou organizací Technická správa
komunikací hl.m. Prahy se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, s tím, že nástupnickou
organizací bude příspěvková organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy se sídlem
Řásnovka 770/8, Praha 1.

4.

Organizace je povinna strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat
jeho pokyny pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.

5.

Organizace je oprávněna podepisovat za hlavní město Prahu právní úkony, které jsou schváleny
Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy.

6.

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.1. 4. 2017.
...

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy
schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/41 ze dne 31.5.2001 nabyla
účinnosti dnem 31.5.2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa
komunikací hl.m. Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 02/25 ze
dne 12.12.2002 nabyla účinnosti dnem 1.1.2003. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace
Technická správa komunikací hl.m. Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 30/28 ze dne 1.9.2005 nabývá účinnosti dnem 1.1.2006. Změna zřizovací listiny
příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy schválená usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/48 ze dne 24.11.2005 nabývá účinnosti dnem
1.12.2005. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/57 ze dne 21.6.2007 nabývá
účinnosti dnem 1.7.2007. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa
komunikací hl.m. Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/22 ze
dne 13.12.2007 nabývá účinnosti dnem 1.1.2008. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace

Technická správa komunikací hl.m. Prahy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č.
ze dne 30.3.2017 nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.

V Praze dne 27.12.2007

................................................
primátorka hlavního města Prahy

Naformátováno: Doleva
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„ Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým
majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je v užívání
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou “
I.
Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.
II.
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové
organizace již nepotřebný. Takovýto majetek lze na základně stanovené odhadní ceny dále
odprodat.
III.
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhodují ředitelé
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou (dále jen „příspěvkové
organizace“) na základě návrhu vyřazovacích komisí příspěvkových organizací.
Pokud se jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli mechanika, musí být
součástí návrhu na vyřazení majetku vyjádření servisní organizace.
IV.

O odprodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným
odhadem nepřesahuje 150.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace
rozhoduje ředitel příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“)
po projednání s příslušným radním hlavního města Prahy, popř. náměstkem primátora hlavního
města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené případy je v příloze č. 1a.
V.
Jestliže odhadní cena přebytečného movitého majetku stanovená odborným odhadem
přesahuje 150.000,- Kč, předkládá ředitel příslušného odboru MHMP, na základě návrhu
ředitele příspěvkové organizace, návrh na odprodej movitého majetku radě hlavního města
Prahy ke schválení.
VI.
Přehled oprávnění k rozhodování o vyřazování movitého majetku je uveden příloze č.1b.
VII.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.9.2002.
Příloha č.1a
ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU
Navrhovatel (uživatel) :
Umístění :

ředitel příspěvkové organizace
dtto

Předmět :
Inv. číslo

název

typ

poř. cena

Důvod vyřazení :
Neopravitelný – viz odborný posudek

Způsob vyřazení :
Likvidací

zůstat.cena

/

/

Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové organizace :

Nepotřebný

Odprodejem

rok poř.(výr.)

Souhlasíme s likvidací

Schválil :

ředitel přísp.organizace

/

Odprodejem

datum :
podpis

ředitel odboru MHMP

datum :
podpis

radní hl.m. Prahy
/ náměstek primátora hl.m.Prahy

datum :
podpis

Příloha č.1b

Přehled oprávnění k rozhodování o vyřazování movitého majetku ve vlastnictví
hlavního města Prahy, v užívání příspěvkových organizací, zřízených hlavním
městem Prahou

Majetek
neupotřebitelný
(nefunkční)
vyřazení =
likvidací

rozhoduje ředitel příspěvkové organizace zřízené
hlavním městem Prahou

Majetek
do 150.000,- Kč odhadní ceny rozhoduje na žádost ředitele
přebytečný,
příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou
(funkční, ale
ředitel příslušného odboru MHMP po projednání s
nepotřebný)
příslušným radním hlavního města Prahy, popř.
vyřazení =
náměstkem primátora hlavního města Prahy
odprodejem
___________________________________________________________________________
Majetek
přebytečný
(funkční,

odprodeji movitého majetku v odhadní ceně
nad 150.000,- Kč rozhoduje vždy rada hlavního města Prahy

nepotřebný)
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Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem
ve vlastnictví hl. m. Prahy, který je předán do správy PO
I.
Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.
II.
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby PO již
nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, pokud
nebude účelnější svěřit jej jiné PO, což zajišťuje ředitel PO na základě pokynu ředitele věcně
příslušného odboru vydaného se souhlasem věcně příslušného člena Rady hl. m. Prahy.
III.
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel PO na
základě návrhu vyřazovací komise PO; jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je
jakákoli mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje 10 tis. Kč, musí být součástí
návrhu na vyřazení majetku vyjádření servisní organizace.
IV.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
nepřesahuje 150 tis. Kč, na základě návrhu ředitele PO rozhoduje ředitel věcně příslušného
odboru po projednání s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba
uvedené případy je přílohou těchto zásad.
V.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
přesahuje 150 tis. Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem PO rozhoduje Rada hl. m. Prahy na
základě předkladu věcně příslušného člena Rady hl. m. Prahy zpracovaného věcně příslušným
odborem.

Appendix

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU
Navrhovatel (uživatel):

ředitel PO

Umístění:

v rámci PO

Předmět:
Inv. číslo

název

typ

poř. cena

zůst. cena

rok poř. (výr.)

Důvod vyřazení:

neopravitelný – viz odborný posudek / nepotřebný

Způsob vyřazení:

likvidací / odprodejem

Stanovisko vyřazovací komise PO: souhlasíme s likvidací / odprodejem

Schválil:

ředitel PO

datum:
podpis

ředitel věc. přísl. odboru

datum:
podpis

věc. přísl. člen Rady hl. m. Prahy

datum:
podpis

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 657
ze dne 23.3.2017
k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy
Rada hlavního města Prahy
I.

souhlasí
se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m.
Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. náměstkovi primátorky Dolínkovi
1. předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení návrh změny zřizovací listiny
příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy dle bodu I.
tohoto usnesení
Termín: 30.3.2017
2. Ing. Jiřímu Sládkovi, pověřenému řízením Technické správy komunikací hl.m. Prahy
1. personálně zajistit výkon činností příspěvkové organizace Technická správa
komunikací hl.m. Prahy od 1. 4. 2017
Termín: 31.3.2017

2.

připravit podklady pro úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Technická
správa komunikací hl.m. Prahy v souvislosti se změnou zřizovací listiny dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2017

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

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

Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek
Tisk:
R-24805
Provede:
náměstek primátorky Dolínek, Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením Technické
správy komunikací hl.m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

