PROGRAM
30. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 9. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 2. 9. 2019
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

1.
2.

Organizační záležitosti
33936 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Zajištění servisní podpory technologií
pro zabezpečení perimetru sítě MHMP"

3.

34249 k návrhu změn Integrované strategie pro
integrované teritoriální investice Pražské
metropolitní oblasti na programové
období 2014-2020

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

4.

33381 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP –
29/2018 (fáze „podnět“, vlna 07)

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
Ing. Vodrážka,
starosta MČ
Praha 13

5.

33173 k návrhu na pořízení změny ÚP –
138/2018 (fáze „podnět“, vlna 18)

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
Ing. Vodrážka,
starosta MČ
Praha 13

6.

33553 k návrhu na pořízení změny ÚP –
228/2018 (fáze „podnět“, vlna 18)

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
Ing. Hejl,
starosta MČ
Praha-Suchdol

7.

34000

k podnětu na pořízení koncepční studie
Rohanský a Libeňský ostrov

náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- předáno 5.9.19

náměstek
primátora
Hlubuček

1

primátor hl.m.
Prahy

10.00 – 10.10
10.10
Bc. Tobiáš, MSc,
MPA

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

8.

34179 k revokaci usnesení Rady HMP č. 493 ze náměstek
dne 13. 3. 2018 k záměru odboru technické primátora
vybavenosti MHMP na realizaci veřejné
Hlubuček
zakázky na stavební práce pro stavbu č.
4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín,
etapa 0002 poldr Karlín, a k záměru
odboru investičního MHMP na realizaci
veřejné zakázky „Stavba č. 4679 Maniny
PPO, snížení nivelety Karlín, etapy 0001
poldr s oddychovou zónou a 0002 poldr
Karlín; zhotovitel stavby“

10.40

Ing. Prajer
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

9.

34336

k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů odboru INV MHMP v roce 2019 v primátora
kap.01 a 02 a poskytnutí účelové
Hlubuček
investiční dotace Městským částem

10.45

Ing. Prajer

10.

34130 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou náměstek
se zakazuje spalování vybraných druhů
primátora
pevných paliv ve stacionárních zdrojích
Hlubuček
na území hlavního města Prahy

10.50

RNDr. Kyjovský

11.

34139 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
dotací v rámci Programu Čistá energie
Praha 2019 I.

náměstek
primátora
Hlubuček

10.55

RNDr. Kyjovský

12.

33984 k záměru odboru OCP MHMP na realizaci náměstek
veřejné zakázky na zajištění "Provozování primátora
sběrných dvorů hl. m. Prahy na území
Hlubuček
města" a ke jmenování komise

11.00

RNDr. Kyjovský

13.

33814 k záměru odboru OCP MHMP na realizaci náměstek
veřejné zakázky "Zajištění zanášky
primátora
sběrných nádob na tříděný odpad v
Hlubuček
domovním vybavení na území hl. m. Prahy
pro období 1.1.2020 - 31.7.2026"

11.05

RNDr. Kyjovský

14.

33946

11.10

RNDr. Kyjovský

k návrhu na rozhodnutí zadavatel o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké
strahovské zahradě

2

náměstek
primátora
Hlubuček

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

15.

33526 k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky „Stavba č.
primátora
40759 Multifunkční oper. Stř. Malovanka, Scheinherr
etapa 0001 Budova MOS; dokončení
stavby“

11.15

Ing. Prajer

16.

34165 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
vyloučení účastníků zadávacího řízení a o
zrušení zadávacího řízení k veřejné
zakázce „Stavba č. 42932 P+R Černý
Most III.; stavební práce“

náměstek
primátora
Scheinherr

11.20

Ing. Prajer

17.

34168 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Stavba č.
42932 P+R Černý Most III.; stavební
práce“

náměstek
primátora
Scheinherr

11.25

Ing. Prajer

18.

33236 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků
parc.č. 4485/42 a 4485/43 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, z vlastnictví
společnosti HORNBACH BAUMARKT
CS spol. s r.o. do vlastnictví hlavního
města Prahy

náměstek
primátora
Scheinherr

11.30

Ing. Prajer

19.

náměstek
33972 k návrhu na úpravu neinvestičního
příspěvku ROPID na dofinancování
primátora
přepravy osob se sníženou schopností
Scheinherr
orientace a pohybu v roce 2019, parametrů
služby přepravy těchto osob, na úpravu
limitu počtu zaměstnanců a prostředků na
platy ROPID v roce 2019

11.35

Ing. Šíma
Ing. et Ing.
Tomčík, řed.
ROPID

20.

34086

náměstek
primátora
Scheinherr

11.40

Ing. Šíma

21.

33865 k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory náměstek
na projekt Čistá mobilita pro Prahu mezi primátora
SFŽP ČR a hl. městem Prahou a k návrhu Scheinherr
na poskytnutí finančních prostředků
formou účelové dotace na organizaci akce
Den bez aut 2019 MČ Praha 19, MČ
Praha – Dolní Měcholupy a MČ Praha –
Újezd a k související úpravě rozpočtu
vlastního hl. města Prahy

11.45

Ing. Šíma

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové investiční
dotace pro MČ Praha 14

3

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Scheinherr

11.50

Ing. Šíma

23.

34282 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03
primátora
Doprava
Scheinherr

11.55

Ing. Šíma

24.

34005 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města
Prahy za 1. pololetí 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.00

JUDr. Thuriová
Ing. Melkesová
Ing. Rak
Ing. Prajer

25.

34114 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši náměstek
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých primátora
věcí
Vyhnánek

12.05

JUDr. Thuriová

26.

34201 k návrhu finančních vztahů k městským
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na rok 2020

12.10

27.

33478 k návrhu na schválení návrhu započtení
radní Chabr
plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území pro Landia
Management s.r.o.

12.15

Ing. Kubelka,
Ph.D.

28.

34057 k návrhu na zřízení komise Rady hl. m.
Prahy pro využití nákladového nádraží
Žižkov

radní Chabr

12.20

Ing. Dobrovský

29.

33460 k návrhu poskytnutí dotace hlavního
města Prahy na roky 2019-2021 v rámci
dotačního programu hlavního města Prahy
pro vybrané druhy sociálních služeb
v rámci projektu „Podpora vybraných
druhů sociálních služeb v krajské síti
sociálních služeb na území hl. m. Prahy
na roky 2019-2021“, k realizaci daného
projektu a úpravu rozpočtu v roce 2019

radní Johnová

12.25

PhDr. Klinecký

BOD

TISK

22.

34264 k poskytnutí účelové investiční dotace na
projektovou přípravu a realizaci sítě
páteřních komunikací pro bezmotorovou
dopravu v severovýchodní části Prahy

4

náměstek
primátora
Vyhnánek

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

PŘIZVANÍ

MATERIÁL

BOD

TISK

30.

33708 k návrhu Akčního plánu protidrogové
politiky hl. m. Prahy na rok 2019
s výhledem pro rok 2020

31.

32.

33.

34.

35.

34122

34118

33934

34217

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Johnová

12.30

PhDr. Klinecký

12.35

PhDr. Klinecký

12.40

PhDr. Klinecký

12.45

PhDr. Klinecký

12.50

PhDr. Klinecký

12.55

představenstvo
DP hl.m. Prahy,
a.s.

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
neinvestiční dotace z kap. 0582 a úpravu
rozpočtu v roce 2019

radní
Johnová

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy pro rok 2019 v oblasti
sociálních služeb na základě "Programu
podpory registrovaných sociálních služeb
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří
poskytují sociální služby zejména na
území hl.m. Prahy nebo občanům hl. m.
Prahy pro rok 2019 - II“ a úpravu
rozpočtu

radní
Johnová

k návrhu na vyhlášení Dotace hlavního
města Prahy Program podpory
registrovaných sociálních služeb pro
poskytovatele sociálních služeb, kteří
poskytují sociální služby zejména na
území hl.m. Prahy nebo občanům hl.m.
Prahy pro rok 2020

radní
Johnová

k návrhu na udělení účelových
neinvestičních finančních prostředků na
podporu aktivit v oblasti řešení
bezdomovectví na lokální úrovni
městským částem hl. m. Prahy a úpravu
rozpočtu v roce 2019

radní
Johnová

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

v zastoupení
náměstek
primátora
Vyhnánek

34131 k návrhu pokynu jediného akcionáře
radní JUDr.
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, Hana Kordová
VH a.s. v souvislosti s usnesením Rady HMP Marvanová
č. 1332 ze dne 17. 6. 2019
náměstek
primátora
Scheinherr

5

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Kordová
Marvanová

13.00

Ing. Dobrovský

13.05

Ing. Prajer

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Třeštíková
se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících
opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v
souvislosti s provozováním pouliční
umělecké veřejné produkce na veřejně
přístupných místech

13.10

JUDr. Novaková

k záměru ve věci budoucího nájmu a
správy Šlechtovy restaurace, kat. území
Bubeneč

radní Třeštíková

13.15

Ing. Rak

33239 k návrhu na schválení textu žádosti o
poskytnutí finančních prostředků z Fondu
rozvoje dostupného bydlení na území hl.
m. Prahy

radní Zábranský

13.20

Ing. Tunkl

41.

30507 k návrhu prodeje bytových domů,
zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji
bytových jednotek, bytových domů,
zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města
Prahy

radní Zábranský

13.25

Ing. Tunkl

42.
43.
44.

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
34237 k návrhu programu jednání 9. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 19. 9. 2019 Prahy

BOD

TISK

36.

34240

37.

33627 k návrhu na úpravu celkových investičních radní Šimral
nákladů stavby č. 41170 ZŠ Zličín výstavba

38.

34226

39.

31455

40.

45.

k návrhu na založení ústavu Muzeum
paměti XX. století, z.ú.

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

6

13.30

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

34307 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

2.

34322 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3.

34180 k úpravě celkových nákladů u víceletých
investičních akcí odboru INI MHMP

primátor hl.m.
Prahy

4.

34338

5.

34172 k návrhu OCP MHMP na uzavření
smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP, s Městskou částí Praha 6,
na dobu určitou

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

34247 k návrhu na změnu charakteru a účelu
investičních a neinvestičních dotací
poskytnutých MČ v roce 2019 v rámci
koncepce Adaptační strategie hl.m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

7.

34095 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

8.

34117 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

9.

34209 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2019 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na
úhradu nákladů na sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků MČ
HMP

10.

34040 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí
určených pro MČ HMP na sociálněprávní ochranu dětí a k návrhu na jejich
poskytnutí MČ Praha 1 – 22

k zániku mandátu člena Zastupitelstva
primátor hl.m.
hlavního města Prahy Jiřího Dohnala a k Prahy
předání osvědčení člence Zastupitelstva
hlavního města Prahy Bc. Anetě Heidlové

7

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

11.

34042 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí
určené pro MČ HMP na sociálně-právní
ochranu dětí - doplatek za rok 2018 a k
návrhu na jejich poskytnutí městským
částem hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.

34074 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery z Úřadu práce České republiky
na aktivní politiku zaměstnanosti určené
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních
účelových dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

13.

34078 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o neinvestiční
transfer určený městské části Praha 9 na
projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný
EU

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

34082 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené pro MČ
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové
dotace MČ Praha 7, MČ Praha 14 a MČ
Praha 16 a k návrhu na vrácení
neinvestičních příspěvků Úřadu práce
České republiky

15.

34098 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určený pro MČ Praha 12

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

34244 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
transfer ze Státního fondu životního
prostředí v souvislosti s financováním z
Národního programu Životní prostředí
určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha 4

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

34191 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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

8

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

18.

34192 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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

19.

34193 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 8

náměstek
primátora
Vyhnánek

20.

34205 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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 - Dolní Měcholupy

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

33903 k návrhu na změnu lokality realizace
náměstek
investiční akce při zachování účelu dotace primátora
poskytnuté MČ Praha – Klánovice v roce Vyhnánek
2018 a ponechané k využití v roce 2019

22.

33870 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 643 v k. ú. Hodkovičky

23.

34045 k návrhu na bezúplatné nabytí
radní Chabr
vodohospodářského díla v k. ú. Slivenec z
vlastnictví společnosti MARSILEAN a.s.
do vlastnictví hl. m. Prahy

24.

33512 k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů radní Chabr
veřejného osvětlení včetně kabelového
vedení v k. ú. Radotín z vlastnictví
společnosti Residence Radotín Jedna,
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

25.

34152 k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů radní Chabr
veřejného osvětlení včetně kabelového
vedení v k. ú. Letňany z vlastnictví
společnosti ELIDCAT Prague s.r.o. do
vlastnictví hl. m. Prahy
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26.

33909 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, odejmutí správy
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 6
(nemovitosti v k.ú. Dejvice)

27.

33977 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, odejmutí správy
svěřené věci z vlastnictví hlavního města
Prahy městské části Praha 7 (pozemek v
k.ú. Bubeneč)

28.

33136 k revokaci usnesení Rady HMP č.68 ze
dne 21.1.2019 k návrhu na výmaz
zástavního práva, zapsaného na LV č.
480, k.ú. Smíchov, obec Praha

29.

33931 k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu
radní Johnová
celkových nákladů investiční akce
příspěvkové organizace Domov pro osoby
se zdravotním postižením Sulická a
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019

30.

33895 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní Šimral
na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport

31.

34142 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kapitole 0461 Školství, mládež a sport

32.

34076 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2019 v kap. 0416

33.

34052 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2019 v kap. 0416 na základě „Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 – 99 k 31.07.2019“

34.

33954 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
Prahy a přidělení příspěvku v druhém
kole Programu celoměstské podpory
vzdělávání na území hlavního města
Prahy pro rok 2019

radní Šimral

35.

34276 k návrhu na personální změnu v Komisi
Rady HMP pro památkovou péči

radní Třeštíková
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36.

34064 k návrhu na uzavření nájemních smluv k radní Zábranský
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku
na uzavření smlouvy o nájmu bytu

37.

34069 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k radní Zábranský
bytu hl.m. Prahy na základě výsledku
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku
na uzavření smlouvy o nájmu bytu

38.

33725 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

39.

33090 k návrhu na pronájem bytu hl. m. Prahy

radní Zábranský

40.

33932 Informativní zpráva o plnění úkolů
pověřená
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl. řízením MHMP
m. Prahy

41.

34295

42.

34044 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
14.8.2019 do 20.8.2019

k revokaci usnesení Rady HMP č.2948 ze pověřená
dne 15.11.2018 k návrhu působnosti členů řízením MHMP
Rady hlavního města Prahy

Informace :
TISK
34301

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

o průběhu plnění úkolů vyplývajících z přijetí klimatického závazku hl. m. Prahy
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