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

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 16. 9. 2019
PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

1.
2.

Organizační záležitosti
34111 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Zajištění elektronických komunikací v
oblasti datových služeb na území
hl.m.Prahy na rok 2020-2024"

3.

33473 k návrhu na převod správy movitého
primátor hl.m.
majetku z evidence odboru SLU ve správě Prahy
odboru INI - zařízení pro mobilní sběr dat 200 ks PDA + příslušenství a 180 ks
TABLETŮ Android WWAN 4G + 180
adapterů - do evidence a správy Městské
policie hl. m. Prahy

10.15

Bc. Tobiáš, MSc,
MPA

4.

34171 k úpravě celkových nákladů u víceletých
investičních akcí odboru IAP MHMP

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Ing. Vorlíček

5.

34470

k návrhu " Strategie ICT hlavního města
Prahy na období 2019-2025"

primátor hl.m.
Prahy

10.25

Ing. Vorlíček

6.

33797 ke schválení Pověření k poskytování
primátor hl.m.
služby obecného hospodářského zájmu
Prahy
pro Městskou část Praha 4 - na projekt
"Azylový dům pro rodiny s dětmi"
financovaný v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

10.30

Ing. Andrle

7.

34486

10.35

Bc. Šípová

k návrhu na vyvěšení sokolské vlajky na
budově Nové radnice u příležitosti
připomínající Památný den sokolstva

1

primátor hl.m.
Prahy

primátor hl.m.
Prahy

10.00 – 10.10
10.10
Bc. Tobiáš, MSc,
MPA

BOD

TISK

MATERIÁL

8.

34317 ke koncepční studii Celkové řešení
Vítězného náměstí - schválení úpravy
rozpočtu celkových nákladů investiční
akce

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- předáno 25.9.19
9.

34294 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření
ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004
Nátokový labyrint - levý břeh; projektová
dokumentace"

náměstek
primátora
Hlubuček

10.45

Ing. Prajer

10.

34387 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Oprava komunikací na severních svazích
v okolí vodárenského domku

náměstek
primátora
Hlubuček

10.50

RNDr. Kyjovský

11.

34287 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
náměstek
výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
primátora
Analýza oblastí s významným
Hlubuček
povodňovým rizikem v územní působnosti
hlavního města Prahy včetně návrhů
možných protipovodňových opatření v
povodí vodních toků Rokytky a Botič

10.55

RNDr. Kyjovský

12.

34093 k návrhu na poskytnutí individuální dotace náměstek
Českému svazu chovatelů, z.s., Základní primátora
organizaci Praha 4 – Modřany
Hlubuček

11.00

RNDr. Kyjovský

13.

34345 k poskytnutí účelové investiční dotace na náměstek
studie proveditelnosti komunikací pro
primátora
bezmotorovou dopravu pro Městskou část Scheinherr
Praha 11

11.05

Ing. Šíma

14.

33805 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
náměstek
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
primátora
„Stavby č. 42820 Hostivařská spojka,
Scheinherr
Komunikační propojení Průmyslová Kutnohorská a č. 42674 Obchvatová
komunikace Dolní Měcholupy; projektová
a inženýrská činnost“

11.10

Ing. Prajer
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BOD
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15.

33781 k návrhu na rozhodnutí zadavatele
náměstek
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku primátora
„Stavba č. 42823 Propojovací komunikace Scheinherr
Kutnohorská - SOKP; projektová a
inženýrská činnost“

11.15

16.

33639 k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci MČ Praha 18 z rozpočtu
hlavního města Prahy na rok 2019 a k
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

11.20

17.

34233 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 3 (nemovitosti v k.ú. Žižkov)

11.25

Ing. Kubelka,
Ph.D.
J. Ptáček,
starosta
MČ Praha 3

18.

32015 k návrhu na schválení návrhu započtení
radní Chabr
plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území pro
Rustonka Court s.r.o.

11.30

Ing. Kubelka,
Ph.D.

19.

34449 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.

11.35

Ing. Kubelka,
Ph.D.

20.

33838 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k
Příkazní smlouvě na zajištění činností v
rámci projektu Pražské židle & stolky č.
PRK/35/01/000464/2017 ze dne
18. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne
3. 5. 2018, se společností TRADE
CENTRE PRAHA a.s.

radní Chabr

11.40

Ing. Rak

21.

34128 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k
radní Chabr
nájemní smlouvě č. A/23/000114/95 a
návrhu dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č.
A/23/000115/95 se společností Veolia
Energie ČR, a.s.

11.45

Ing. Rak

3

náměstek
primátora
Vyhnánek

Ing. Prajer

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.50

Mgr. Němcová

k záměru pořádání Her X. letní olympiády radní Šimral
dětí a mládeže ČR 2021

11.55

Mgr. Němcová

24.

34115 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Šimral
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"DDM HMP P8 - Nástavba objektu letních
šaten Stadionu mládeže" v areálu Stadionu
mládeže DDM hl.m.Prahy, Na Kotlářce
2767/14, Praha 6-Dejvice

12.00

Mgr. Němcová

25.

34223

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 rekonstrukce oken a fasády" objektu
Karlínské obchodní akademie a vyšší
odborné školy ekonomické, Praha 8,
Kollárova 5

radní Šimral

12.05

Mgr. Němcová

26.

34457

k návrhu na poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace zapsanému
ústavu INSPIRELI AWARDS, z.ú. na
realizaci ceremoniálu INSPIRELI
AWARDS

radní Šimral

12.10

Mgr. Němcová

27.

34245 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce radní Šimral
příspěvkové organizace zřízené hlavním
městem Prahou v působnosti odboru
školství, mládeže a sportu MHMP

12.15

Mgr. Němcová

28.

34008 k návrhu na rozhodnutí zadavatele
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Tvorba strategických dokumentů pro hl.
město Prahu v oblasti dopravy, školního
stravování a volného času"

12.20

Ing. Dobrovský

BOD

TISK

MATERIÁL

22.

33571 k návrhu Memoranda o vzájemné
spolupráci při podpoře volnočasových
aktivit a pomoci získání dovedností pro
budoucí život a kariéru mladých lidí

23.

34161

4

radní Šimral

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Třeštíková

12.25

Mgr. Cipro
Mgr. Hrbek, řed.
Švandovo divadlo
na Smíchově

34298

k návrhu na odvolání ředitele příspěvkové radní Třeštíková
organizace Národní kulturní památka
Vyšehrad

12.30

Mgr. Cipro
Ing. Stádník, řed.
NKP Vyšehrad

31.

34296

k výsledku výběrového řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace
Národní kulturní památka Vyšehrad

radní Třeštíková

12.35

Mgr. Cipro
Ing. arch. Kučera

32.

34385 k návrhu na stanovení nejvhodnějšího
radní Zábranský
postupu pro ponechání si dispozic k
volným bytům v technologicko-funkčních
celcích navržených k prodeji

12.40

Ing. Tunkl

33.

34204 k návrhu na vyloučení vybraného
dodavatele a zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Rekonstrukce výtahu
Transporta v budově Městské knihovny v
Praze"

pověřená
řízením MHMP

12.45

Ing. Pekárková

34.

34423 k využití městských reklamních ploch
JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na
období 8.10.2019 - 30.12.2019

pověřená
řízením MHMP

12.50

M. Poslušná

35.
36.
37.

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

BOD

TISK

MATERIÁL

29.

34238 k výsledku výběrového řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace
Švandovo divadlo na Smíchově

30.

12.55
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

34524 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

2.

34316 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem primátor hl.m.
financování projektů z Operačního
Prahy
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019

3.

34318 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem primátor hl.m.
financování projektů z Operačního
Prahy
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019

4.

34248 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy
primátor hl.m.
Operačního programu Praha - pól růstu ČR Prahy

5.

34262 k návrhu na úpravu běžných výdajů v
kap.09 - vnitřní správa, v roce 2019

6.

34266 k návrhu na úpravu kapitálových výdajů a primátor hl.m.
celkových nákladů v kap. 09 - vnitřní
Prahy
správa, v roce 2019

7.

34225 ke schválení aktualizace dokumentu
primátor hl.m.
Stanovení snížených odvodů a méně
Prahy
závažných porušení smlouvy v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu ČR
(verze 1.4., s platností od 1. 10. 2019)

8.

34455 k návrhu na personální změnu v Komisi
Rady hl. m. Prahy pro design a veřejný
prostor

9.

34059 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve I. náměstek
velkých rozvojových územích hl. m. Prahy primátora
pro stavbu „Secheron Tchequie - renovace Hlaváček
výrobní haly pro montáž, Praha 9 Běchovice“ na pozemcích parc. č. 1325,
1326, 1327/1, 1327/14, 1327/31, 1327/51,
1327/115, 1327/120, 1327/121, 1327/166,
1327/175 a 1327/248 v k. ú. Běchovice

10.

34103 k povolení výjimky ze stavební uzávěry
I. náměstek
pro Čimický přivaděč pro stavbu „Nové
primátora
Chabry - Západní připojení“, na
Hlaváček
pozemcích v k. ú. Čimice a Dolní Chabry,
Praha 8

11.

34256 k revokaci usnesení Rady HMP č.723 ze
dne 23.4.2019 k nastavení následujícího
procesu pro realizaci veřejné zakázky
"Stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova
náměstí, etapa II. - řízení se soutěžním
dialogem na projektovou a inženýrskou
činnost"

primátor hl.m.
Prahy

primátor hl.m.
Prahy

6

I. náměstek
primátora
Hlaváček

náměstek
primátora
Hlubuček
I. náměstek
primátora
Hlaváček

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

12.

34304 k návrhu OCP MHMP na uzavření
smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na
pozemek ve vlastnictví HMP, svěřený do
správy OCP MHMP

MATERIÁL

náměstek
primátora
Hlubuček

13.

34306 k návrhu OCP MHMP na uzavření
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
NAP/54/11/006058/2010 z důvodu
rozšíření předmětu nájmu o pozemek ve
vlastnictví HMP, svěřený do správy OCP
MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

14.

34169 k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemních smluv na dobu neurčitou na
části pozemku ve vlastnictví HMP,
svěřeného do správy OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

15.

34236 k návrhu OCP MHMP na uzavření
náměstek
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.
primátora
VYP/54/09/015810/2018 a dále uzavření Hlubuček
nájemní smlouvy na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP, a to se společností Madidou
Trade a.s., IČO 24232459

16.

33780 k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů v kap. 0739

17.

34162 k návrhu napojení objektů na poplachový náměstek
monitorovací systém hlavního města Prahy primátora
Hlubuček

18.

34366

19.

34085 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k
nájemní smlouvě se Spolkem pro
postavení a udržování Orlovny v Telnici
na pronájem části komunikace Jindřišská
za účelem umístění zařízení staveniště

náměstek
primátora
Scheinherr

20.

34440 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

34418 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva kultury určené na kulturní
aktivity

náměstek
primátora
Hlubuček

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 náměstek
a v kapitole 10 v souvislosti s Programem primátora
Čistá energie Praha 2019
Hlubuček

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

22.

34270 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

23.

34063 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
poskytnutý neinvestiční transfer ze
Vyhnánek
státního rozpočtu v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Životní prostředí z Ministerstva
životního prostředí

24.

34411 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva dopravy na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné
služby ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

25.

34280 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer z Ministerstva
zdravotnictví na specializační vzdělávání
zdravotnických pracovníků a nelékařů

náměstek
primátora
Vyhnánek

26.

34333 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
2014+ na financování projektu Řízení ITI
Pražské metropolitní oblasti (3. etapa
projektu)

náměstek
primátora
Vyhnánek

27.

34393 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

34367 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

8

náměstek
primátora
Vyhnánek

PŘEDKLÁDÁ
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29.

34325 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
poskytnutý neinvestiční transfer ze
Vyhnánek
státního rozpočtu z Ministerstva životního
prostředí v rámci programu Příspěvek
zoologickým zahradám

30.

34371 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
poskytnutý investiční transfer ze státního Vyhnánek
rozpočtu z Ministerstva životního
prostředí v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 určené pro MČ HMP
a poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 2

31.

34303 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
výkon pěstounské péče určený pro MČ
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové
dotace MČ Praha 4

32.

34359 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí z
Operačního programu Zaměstnanost

33.

34310 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 4

34.

34373 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
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

35.

34290 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na aktivní politiku zaměstnanosti určených
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních
účelových dotací MČ HMP
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36.

34327 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním z Operačního
programu potravinové a materiální pomoci
a poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ HMP a PO HMP

37.

34309 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
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

38.

34441 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 náměstek
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva
primátora
práce a sociálních věcí z Operačního
Vyhnánek
programu Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb

39.

34328 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 náměstek
k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční primátora
dotace z Úřadu vlády ČR v rámci
Vyhnánek
programu Podpora terénní práce na rok
2020

40.

34100 k návrhu na prominutí dluhu a odpis
pohledávky hl. m. Prahy

41.

34439

42.

34124 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov)

náměstek
primátora
Vyhnánek

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý investiční transfer ze státního
rozpočtu z Ministerstva životního
prostředí v souvislosti s financováním
projektu Digitální povodňový plán z
Operačního programu Životní prostředí
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43.

34037 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 - Královice (pozemky v k.ú.
Královice)

44.

34126 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 věci z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 7 (pozemek v k.ú. Holešovice)

45.

33628 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 11 (pozemky v k.ú. Háje a
Chodov)

46.

34027 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
a odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha - Dolní Počernice (pozemky v
k.ú. Dolní Počernice)

47.

33699 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 16
(stavby veřejného osvětlení v k.ú. Radotín)

48.

34002 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 21
(stavby veřejného osvětlení v k.ú. Újezd
nad Lesy)
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49.

33815 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a
dohod o zaplacení za faktické užívání
pozemků ve vlastnictví HMP, uzavření
smluv o výpůjčce a dodatku ke smlouvě o
výpůjčce a k návrhům na výpovědi
nájemních smluv

50.

32702 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, pachtovní smlouvy, dodatku k
nájemní smlouvě a uzavření smluv o
výpůjčce

51.

33877 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, dodatku k nájemní smlouvě a
uzavření smluv o výpůjčce a dodatků ke
smlouvám o výpůjčce

52.

34075 k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bz čp./če. garáže, umístěné na pozemku ve vlastnictví
hl. m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha

53.

33973 k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. stavba technického vybavení, umístěné na
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú.
Háje, obec Praha

54.

33444 k návrhu na odstranění duplicitního
vlastnictví - pozemky k.ú. Stodůlky

55.

31704 k návrhu úplatného převodu části pozemku radní Chabr
parc. č. 1448/108 k.ú. Dolní Počernice

56.

34353 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 987/7, k.ú. Ruzyně

radní Chabr

57.

34354 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 2035/7, k.ú. Košíře

radní Chabr

58.

33844 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. radní Chabr
č. 3800/2 o výměře 608 m2 k.ú. Libeň

59.

33599 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. radní Chabr
č. 496/115 k.ú. Střížkov

60.

34145 k návrhu na úplatný převod
radní Chabr
spoluvlastnického podílu o velikosti id.
1/12 na pozemcích parc.č. 2387/1 a parc.č.
2387/2, k.ú. Zbraslav

61.

32641 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. radní Chabr
č. 2385/9 a parc.č. 5867/6 v k.ú. Záběhlice
z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.
do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr
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62.

32927 k návrhu na schválení bezúplatného
převodu části pozemku parc. č. 345/4 k.ú.
Cholupice a části pozemku parc. č. 509/2
k.ú. Dolní Břežany

MATERIÁL

63.

34198 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/6
radní Chabr
pozemku parcelní číslo 1452/2, v k.ú. Řepy
obec Praha, z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do vlastnictví hlavního města
Prahy

64.

33601 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce radní Chabr
chodníku v ulicích Ctiradova a
Vladislavova a 2 trvalých připojení pro
objekt (vjezdů do garáže) v k. ú. Nusle z
vlastnictví společnosti MS Ctiradova, s.r.o.
do vlastnictví hl. m. Prahy

65.

33309 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace, radní Chabr
odvodnění, dopravního značení, chodníku,
veřejného osvětlení, světelného
signalizačního značení a pozemků v k.ú.
Karlín z vlastnictví ČSAD Praha holding
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy

66.

33695 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc. č. 1381/3 v k. ú. Michle, nově
vybudované komunikace, nově
vybudovaného chodníku, 3 ks uličních
vpustí, 3 ks přeložených sloupů veřejného
osvětlení vč. přeloženého kabelového
vedení a 1 ks vyměněného sloupu
veřejného osvětlení v k. ú. Michle z
vlastnictví společnosti DÍVČÍ HRADY
PRAHA s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

67.

33979 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce radní Chabr
komunikace, 6 ks veřejných parkovacích
stání, 2 ks svislého dopravního značení,
vodorovného dopravního značení,
chodníku, přeložky 2 ks sloupů veřejného
osvětlení včetně přeložky kabelového
vedení a komunikační zeleně - 11 ks lípy
sříbrné a trávníku v k. ú. Libeň
z vlastnictví společnosti Real-Treuhand
Reality s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

68.

34224 k návrhu na bezúplatné nabytí
radní Chabr
zásobovacího zálivu s 1 parkovacím stáním
rozšíření chodníku, 1 ks svislého
dopravního značení a vodorovného
dopravního značení z vlastnictví
společnosti U.D. - DEVELOP s.r.o. do
vlastnictví hl. m. Prahy
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69.

34182 k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú. Libeň z
vlastnictví společnosti Rezidence Pod
Skálou s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

MATERIÁL

radní Chabr

70.

34146 k revokaci usnesení Rady HMP č. 915 ze
dne 13.5.2019 k návrhu na bezúplatné
nabytí vodohospodářského díla v k.ú.
Radotín z vlastnictví společnosti 2M
Development s.r.o. do vlastnictví hl. m.
Prahy

radní Chabr

71.

33986 návrh na zaplacení za užívání pozemku
parc.č. 3168/90 k.ú. Zbraslav

radní Chabr

72.

34156 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace Zdravotnická záchranná služba
hlavního města Prahy v působnosti odboru
ZDR MHMP

73.

34058 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na rok 2019 z
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro
MČ Praha 20

radní Šimral

74.

34173 k záměru na pořádání jednání pracovní
skupiny vzdělávání sociálního fóra
mezinárodní organizace Eurocities

radní Šimral

75.

34056 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

76.

33028 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední škola
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem
Jesenická 1, Praha 10

radní Šimral

77.

34331 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z
MŠMT určený na program "Podpora
výuky plavání v základních školách v roce
2019 (V. etapa)"

78.

34267 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
radní Šimral
výdajů v kap. 0416 na rok 2019 určenou na
zajištění financování Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) u
základních uměleckých škol, zřizovaných
hlavním městem Prahou
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79.

34339 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z
MŠMT určený na úhradu nezbytných
prokazatelných nákladů spojených s
konáním závěrečných zkoušek podle §
113c školského zákona

80.

34396 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. 08. 2019"

81.

34219 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06

radní Třeštíková

82.

34273 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP a změnu účelu použití
ponechaných investičních prostředků z
roku 2018 a let minulých do roku 2019

radní Třeštíková

83.

32887 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy

radní Zábranský

84.

34332 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. radní Zábranský
Prahy

85.

34263 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. radní Zábranský
Prahy

86.

34312 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. radní Zábranský
Prahy seniorům a bytu v Domě s
chráněnými byty

87.

33295 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
8.5.2019 do 14.5.2019

88.

34121 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
7.8.2019 do 13.8.2019

89.

34250 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
21.8.2019 do 27.8.2019

90.

34341 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
28.8.2019 do 4.9.2019
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34472

k architektonicko-urbanistickým studiím řešení oblasti Motolského údolí

I. náměstek
primátora
Hlaváček

34397

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding a.s.
ke dni 30.06.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Chabr

34487

zpráva představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. ke dni
30.06.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Chabr

34523

k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady hl.m. Prahy č.
1435 ze dne 27.6.2019 k Analýze správy majetku HMP zajišťované
prostřednictvím externích subjektů (URBIA, s.r.o., ACTON s.r.o., Liga - servis
s.r.o.)

radní Chabr
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