PROGRAM
15. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 4. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 30. 3. 2020
BOD

TISK

1.
2.

35921

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k předložení dílčího příkazu a objednávky
na zpracování a dodání Studie
proveditelnosti k projektu Čtyřpólové
nabíjení elektrobusů dle příkazní smlouvy
o poskytování a zajišťování služeb v
rámci naplňování Koncepce Smart Prague
do roku 2030 a úpravě rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy na rok 2020

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Blažek

náměstek
primátora
Scheinherr

- elektronicky
3.

35598

k návrhu na zřízení komise Rady hl. m.
Prahy pro koordinaci rozvoje v lokalitě
stanice metra Budějovická

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.15

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.30

Ing. Šíma
Ing. Witowski,
gen. ředitel
DP HMP, a.s.
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.35

Ing. Rak
Mgr. Dohnalová,
advokátka

- elektronicky
4.

36214

k zadání koncepční studie sídliště Baba a
okolí
- elektronicky

5.

6.

7.

36068

35507

35855

k přípravě zadání koncepční studie
revitalizace Terminálu Černý most

- elektronicky

náměstek
primátora
Scheinherr

k přípravě záměru „Revitalizace parku
Vrchlického sady včetně realizace
tramvajové trati Muzeum - Bolzanova“

I. náměstek
primátora
Hlaváček

- elektronicky

náměstek
primátora
Scheinherr

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení k veřejné
zakázce "Hasičská stanice č. 5, Průběžná
74, nová budova - projektová
dokumentace"
- elektronicky

1

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

8.

35649

k návrhu na zřízení Asistenčního centra
pomoci v budovách Městské knihovny v
Praze při vzniku mimořádných událostí
nebo krizových situací

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

JUDr.
Štalmachová

náměstek
primátora
Hlubuček

10.45

Ing. Freimann

k záměru uzavření smlouvy se společností náměstek
Pražská vodohospodářská společnost a.s. primátora
ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.
Hlubuček
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro
akci " Stavba č. 0057 Prodloužení stoky
A2, etapa 0004, část 05 - splašková
kanalizace Jih a část 06 - dešťová
kanalizace Jih, II. fáze; stavební práce“

10.50

Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS a.s.

10.55

Ing. Šíma

11.00

Ing. Rak
zástupce
INCONEX, a.s.

11.05

Mgr. Ježek

11.10

Mgr. Němcová
Mgr. Bc. Kolín

- materiál je v tištěné podobě
- rozeslán e-mailem 7.4.20
9.

35977

k návrhu zadavatele na rozhodnutí o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0013
Romana Blahníka, 3. část"
- elektronicky

10.

35922

- elektronicky
11.

35850

ke spolupráci na stavebních úpravách na
náměstek
území MČ Praha 21, MČ Praha - Troja a primátora
MČ Praha - Zbraslav v rámci akcí BESIP, Scheinherr
rozvoje infrastruktury pro MHD, cyklisty
a pěší
- elektronicky

12.

35864

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Wassermannova 1042, Hlubočepy,
zateplení objektu vč. opravy lodžií"

radní Chabr

- elektronicky
13.

36364 k návrhu na schválení objednávky a kupní radní Johnová
smlouvy na nákup medicinální techniky v
souvislosti s nouzovým stavem v
návaznosti na výskyt onemocnění Covid19 v České republice

14.

36100

k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 4, Písnická 760

radní Šimral

- elektronicky
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BOD

TISK

MATERIÁL

15.

36178

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Jazyková škola, P 1 - rekonstrukce oken
a fasády" v objektu Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky hlavního
města Prahy, Praha 1, Školská 15

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.15

Mgr. Němcová

- elektronicky
16.

36009 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na rok 2020 z
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro
MČ Praha 16

radní Šimral

11.20

Mgr. Němcová

17.

36301 k návrhu na udělení dotací
radní Šimral
prostřednictvím projektu Pražský voucher
na inovační projekty a projektu
Specializované vouchery
spolufinancovaných v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR - výzva
č. 2

11.25

Ing. Blažek

18.
19.
20.

21.

36369

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k revokaci usnesení Rady HMP č. 697 ze primátor hl.m.
dne 6. 4. 2020 k návrhu programu jednání Prahy
16. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy
dne 16. 4. 2020
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

3

11.30

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

36296

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 náměstek
- Městská infrastruktura na rok 2020
primátora
Hlubuček

2.

36160

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů v roce 2020 v kap. 02
primátora
Hlubuček

3.

36286 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na primátora
rok 2020
Hlubuček

4.

36229

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 7

náměstek
primátora
Vyhnánek

5.

36335

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 17

náměstek
primátora
Vyhnánek

6.

36230

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 12

náměstek
primátora
Vyhnánek

7.

36184

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 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 investičních a neinvestičních
dotací MČ Praha 14

náměstek
primátora
Vyhnánek
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8.

36264

návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátora
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva zdravotnictví na krytí
výdajů na činnost poskytovatele
zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací
v roce 2020

9.

35844

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 1712/3 k.ú. Ďáblice do vlastnictví
hlavního města Prahy

10.

35975

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 142/3, k. ú. Bonkovice, obec Střezimíř,
do vlastnictví hlavního města Prahy

11.

35771

k návrhu na bezúplatný převod movitého
majetku – osobního sanitního automobilu
Mercedes Benz Sprinter 518 CDI z
vlastnictví hlavního města Prahy do
vlastnictví České společnosti AIDS
pomoc, z.s.

12.

35852

k návrhu na zaplacení za užívání pozemku radní Chabr
parc.č. 680/1 k.ú. Štěrboholy

13.

36147

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva ke stavbě bez čp/če
umístěné na pozemku ve vlastnictví
hlavního města Prahy, k. ú. Michle, obec
Praha

14.

35731

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám a
k návrhům výpovědí nájemních smluv

15.

35321

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 - Troja
(vodohospodářský majetek v k.ú. Troja)

16.

35656

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí
z vlastnictví hl.m. Prahy městské části
Praha - Dubeč (stavby veřejného osvětlení
v k.ú. Dubeč)

5

radní Chabr

radní Chabr

radní Chabr
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PŘEDKLÁDÁ
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17.

35615

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, svěření správy věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 13 a městské části Praha Řeporyje (nemovitosti v k.ú. Stodůlky,
k.ú. Řeporyje)

18.

36227

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě č.
DOT/82/03/000395/2019 - prodloužení
doby dosažení účelu dotace a termínu
vyúčtování

radní Johnová

19.

36112

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace hlavního města
Prahy Domov Rudné u Nejdku

radní Johnová

20.

36157

k úpravě rozpočtu běžných výdajů
vlastního hlavního města Prahy v kap.
0416

radní Šimral

21.

36146

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 29. 02. 2020"

22.

36149

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na dotační program
"Podpora přípravy sportovních talentů na
školách s oborem vzdělání gymnázium se
sportovní přípravou"

radní Šimral

23.

36171

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na "Vzdělávací
programy paměťových institucí do škol"

radní Šimral

24.

36180

k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha

radní Šimral

25.

36255

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na dotační program
"Podpora rozvoje dvojjazyčného
vzdělávání na středních školách v ČR na
rok 2020"

radní Šimral
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26.

36254

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na dotační program
"Podpora rozvoje dvojjazyčného
vzdělávání na středních školách v ČR na
rok 2020"

PŘEDKLÁDÁ

27.

36252

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Excelence středních škol - hodnocení
žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve
školním roce 2018/2019"

28.

36072

k návrhu na převod nevyčerpaných
radní Šimral
prostředků kap. 0901 z roku 2019 do roku
2020 u projektů financovaných ze
zahraničí a úpravu rozpočtu v kap. 0901 v
roce 2020

29.

31699 k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků projektů "Pražský voucher na
inovační projekty" a "Specializované
vouchery" v rámci OP PPR z roku 2018,
2019 a úpravu rozpočtu v roce 2020

30.

36325

k návrhu na pronájem ubytovací místnosti radní Zábranský
hl. m. Prahy

31.

36051

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

32.

36028

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
činností zabezpečovaných odborem
kontrolních činností MHMP za rok 2019

pověřená
řízením MHMP

33.

35444

Zpráva o stavu významných informačních pověřená
systémů a kritické informační
řízením MHMP
infrastruktury v roce 2019

34.

35744

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy, k návrhu na snížení
nájemného ve služebních bytech hl.m.
Prahy a na pronájem jiného služebního
bytu hl. m. Prahy

35.

36258

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
18.3.2020 do 24.3.2020

36.

36265

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
25.3.2020 do 31.3.2020

radní Šimral

radní Šimral

pověřená
řízením MHMP
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