PROGRAM
14. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 4. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 1. 4. 2019
BOD

TISK

1.
2.

32457

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
Organizační záležitosti
k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina
(fáze "zadání", vlna 12)

náměstek
primátora
Hlaváček

- elektronicky
*přizvaní starostové

- J. Ptáček, starosta MČ Praha 3
- RNDr. D. Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5
- Mgr. O. Kolář, starosta MČ Praha 6
- Mgr. J. Čižinský, starosta MČ Praha 7
- O. Gros, starosta MČ Praha 8
- R. Chmelová, starostka MČ Praha 10
- J. Dohnal, starosta MČ Praha 11
- Mgr. J. Adamec, starosta MČ Praha 12
- Mgr. K. Hanzlík, starosta MČ Praha 16
- P. Žďárský, starosta MČ Praha 19
- M. Samec, starosta MČ Praha 21
- Ing. B. Floriánová, starostka MČ Praha –
Dolní Chabry
- Z. Richter, starosta MČ Praha – Dolní
Počernice
- J. Tošil, starosta MČ Praha – Dubeč
- Ing. A. Morávková, starostka MČ Praha –
Koloděje
- Ing. K. Tvrdá, starostka MČ Praha – Lipence
- Ing. P. Hlubuček, starosta MČ Praha –
Lysolaje
- Ing. V. Komárek, starosta MČ Praha –
Nebušice
- Ing. V. Kozák, starosta MČ Praha – Přední
Kopanina
- P. Novotný, starosta MČ Praha – Řeporyje
- RNDr. J. Plamínková – starostka MČ Praha –
Slivenec
- Ing. P. Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol
- Ing. P. Venturová, starostka MČ Praha –
Šeberov
- Mgr. L. Felix, starostka MČ Praha – Velká
Chuchle
- JUDr. M. Koropecká, starostka MČ Praha Zličín

1

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
*

BOD

TISK

3.

32458

MATERIÁL
k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina
(fáze "zadání", vlna 12)

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Hlaváček

10.15

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
*

náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
*

- elektronicky

PŘIZVANÍ

*přizvaní starostové

- J. Ptáček, starosta MČ Praha 3
- O. Gros, starosta MČ Praha 8
- Mgr. K. Hanzlík, starosta MČ Praha 16

4.

32459

k návrhu zadání změn ÚP - 3. skupina
(fáze "zadání", vlna 12)
- elektronicky
*přizvaní starostové

- Mgr. O. Kolář, starosta MČ Praha 6
- O. Gros, starosta MČ Praha 8
- Mgr. J. Adamec, starosta MČ Praha 12
- Mgr. K. Hanzlík, starosta MČ Praha 16
- P. Žďárský, starosta MČ Praha 19
- Mgr. A. Štrobová, starostka MČ Praha 20
- Mgr.A. J. Jindřich, starosta MČ Praha Dolní
Měcholupy
- Ing. K. Tvrdá, starostka MČ Praha – Lipence

5.

32317

k návrhu daru pro první občánky hlavního primátor hl.m.
města Prahy roku 2019
Prahy

10.25

- elektronicky
6.

32327

ke Koncepční studii ulic Táborská/Na
Pankráci/Na Veselí/Soudní

náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

PhDr. Klinecký

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

RNDr. Kyjovský

k personálnímu obsazení Komise Rady hl. náměstek
m. Prahy pro bezpečnost
primátora
Hlubuček
- elektronicky

10.45

- předáno 2.4.2019

7.

32555

náměstek
primátora
Scheinherr

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy - Programy v oblasti
prevence kriminality pro rok 2019
- elektronicky

8.

32609

k návrhu na poskytnutí dotace pro spolek
Česká ZOO
- elektronicky

9.

32830

2

BOD

TISK

10.

32494

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky; stavba č. 41341 primátora
Rekonstrukce komunikace Pod
Scheinherr
Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří,
realizace stavebních prací

ČAS

PŘIZVANÍ

10.50

Ing. Prajer

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Prajer

náměstek
primátora
Scheinherr

11.00

Ing. Prajer

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. náměstek
č. 2763/11 a 2763/9 v k.ú. Stodůlky, obec primátora
Praha do vlastnictví hl.m. Prahy
Scheinherr

11.05

Ing. Prajer

11.10

Ing. Prajer

náměstek
primátora
Scheinherr

11.15

Ing. Šustr

náměstek
primátora
Scheinherr

11.20

radní Johnová

11.25

- elektronicky
11.

32666

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 42821 Dvorecký most;
projektová a inženýrská činnost“
- elektronicky

12.

32809

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 42822 Lávka Holešovice –
Karlín – projektová a inženýrská činnost“
- elektronicky

13.

31924

- elektronicky
14.

31646

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. náměstek
č. 699, jehož součástí je stavba č. p. 3338 primátora
a parc. č. 700/1 v k.ú. Smíchov, obec
Scheinherr
Praha do vlastnictví hl.m. Prahy
- elektronicky

15.

32338

k návrhu aktivit projektu Čistou Stopou
Prahou 2019
- elektronicky

16.

32823

k petici "Za návrat trasy k variantě V1 ve
stopě Buštěhradské dráhy u projektu
Modernizace trati Praha - Kladno s
připojením Letiště Václava Havla, a to v
úseku Praha Dejvice - Praha Veleslavín a
současně proti přesunu základní varianty
V3 do nové stopy tzv. odsunuté varianty
V3"
- elektronicky

17.

32396

k návrhu na udělení grantů hlavního
města Prahy na základě Programů v
oblasti Akce celopražského významu pro
rok 2019
- elektronicky

3

PhDr. Klinecký

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Johnová

11.30

PhDr. Klinecký

11.35

Mgr. Němcová

BOD

TISK

18.

32783

k návrhu na zajištění péče o osoby se
specifickými potřebami

19.

32485

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m.
radní Šimral
Prahy a přidělení grantů v Programech
celoměstské podpory vzdělávání na území
hlavního města Prahy pro rok 2019
- elektronicky

20.

32700

k nabídce kapitálového vstupu hl. m.
Prahy do projektu městského veřejného
sportovního komplexu "AREÁL
LEDOVÝCH SPORTŮ"

radní Šimral

11.40

- elektronicky
21.

31106

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Třeštíková
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy
restaurace - přípojky"

11.45

Ing. Prajer

radní Třeštíková

11.50

Mgr. Cipro

radní Třeštíková

11.55

Mgr. Cipro

k analýze rizik v oblasti poskytování
pověřená
grantů a dotací a k revokaci usnesení
řízením MHMP
RHMP č. 175 ze dne 18. 2. 2019 k návrhu
na úpravu rozpočtu kapitoly 06 odboru 62
KUC - MHMP a poskytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2019

12.00

- elektronicky
22.

32625

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06,
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2019
- elektronicky

23.

32600

k návrhu na udělení individuálních
neinvestičních účelových dotací v oblasti
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019
- elektronicky

24.

32100

- předáno 2.4.2019
25.

32651

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Poskytování mobilních služeb
elektronických komunikací"

4

pověřená
řízením MHMP

12.05

Bc. Tobiáš,
MSc, MPA

BOD

TISK

26.

32087

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

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

12.10

MATERIÁL

- elektronicky
27.
28.
29.

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

12.15

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

32655

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

primátor hl.m.
Prahy

2.

32610

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 za
účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

primátor hl.m.
Prahy

3.

32619

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 za
účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

primátor hl.m.
Prahy

4.

32620

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 za
účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

primátor hl.m.
Prahy

5.

32630

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 za
účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

primátor hl.m.
Prahy

5

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

6.

32696

k návrhu na uzavření dodatku č. 7 ke
náměstek
smlouvě o umístění a provozování
primátora
kontejnerů č. INO/54/10/008376/2011
Hlubuček
uzavřené dne 7.11.2011, ve znění dodatků
č. 1 až 6

7.

32673

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 12 a MČ Praha 14 a k
návrhu na vrácení neinvestičního
příspěvku Úřadu práce České republiky

8.

32663

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 na naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni

9.

32426

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 9 (nemovitosti v k.ú.
Vysočany)

10.

31900

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 6 (pozemky v k.ú. Bubeneč,
Hradčany, Střešovice, Ruzyně)

11.

31161

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 a
odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín)

12.

32061

k návrhu obecně závazné vyhlašky, 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, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 11
(pozemky v k.ú. Chodov)

6

náměstek
primátora
Vyhnánek

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

13.

32162

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)

MATERIÁL

14.

31948

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
zřízení služebnosti s Bytovým družstvem
Jezírka

15.

32313

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

16.

31188

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
779/40 k.ú. Letňany do vlastnictví
hlavního města Prahy

radní Chabr

17.

32356

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku
parc.č. 641/49 v k.ú. Satalice z vlastnictví
fyzických osob do vlastnictví hlavního
města Prahy

radní Chabr

18.

32536

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 869/6 k.ú. Střížkov do vlastnictví
hlavního města Prahy a k návrhu na
zaplacení úhrady za faktické užívání

radní Chabr

19.

32714

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú. Horní
Počernice z vlastnictví fyzické osoby do
vlastnictví hl. m. Prahy

radní Chabr

20.

32598

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parc.č. 365/116 o výměře 350 m2 a
parc.č. 556/46 o výměře 294 m2 v k.ú.
Lahovice, obec Praha, z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128
00, do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

21.

32675

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k.ú. Letňany z
vlastnictví společnosti Rezidence
Veselská s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Chabr

7

radní Chabr

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

22.

32447

k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku v radní Chabr
k.ú. Nové Město z vlastnictví subjektu
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA do
vlastnictví hl.m. Prahy

23.

32421

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú. Stodůlky
z vlastnictví společnosti U.D. DEVELOP s r.o. do vlastnictví hl. m.
Prahy

radní Chabr

24.

32190

k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného
osvětlení v k.ú. Pitkovice z vlastnictví
společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice
s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

25.

31630

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední odborná
škola Jarov

radní Šimral

26.

32518

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Jižní Město v působnosti odboru
SML MHMP

radní Šimral

27.

32638

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 31.01.2019"

28.

32657

k vydání souhlasu se zapojením 3
příspěvkových organizací do pilotního
projektu Mistrovská zkouška – systém

radní Šimral

29.

32668

k návrhu na opakované zřízení přípravné
třídy základní školy v příspěvkové
organizaci Základní škola pro žáky s
poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19

radní Šimral

30.

32684

k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. pověřená
09 - vnitřní správa v roce 2019
řízením MHMP

31.

32429 k návrhu na uzavření Dohody o ukončení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
NAN/1/02/000125/2002 ze dne 29. 03.
2002 s CDV služby, s.r.o.

8

pověřená
řízením MHMP

