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 P R O G R A M  
9. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 3. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 24. 2. 2020 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35636 k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 
projektu „Virtualizace Prahy“ a k 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytování služeb systému Virtualizace 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 
M. Fišer, MBA,  
Operátor ICT, a.s. 

3. 35614 
 
 

k uzavření Rámcové smlouvy na vývoj, 
provoz a podporu Portálu Pražana 
 
 
 

primátor hl. m. 
Prahy  

10.15 Ing. Vorlíček 

4. 35779 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty 
návrhu celoměstsky významné změny Z 
2838/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (MČ Praha 
1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků 
propojení tramvajových tratí v centrální 
části hl. m. Prahy) 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.20 
 
 
 

Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
Ing. Hejma,  
starosta MČ  
Praha 1 
Mgr. Černochová,  
starostka MČ  
Praha 2 
 

5. 35839 k návrhu na ukončení pořizování změny 
ÚP - Z 3002 (fáze „návrh“, vlna 9) 
 
- elektronicky 
 
*přizvaní starostové: 
- V. Zelenka, starosta MČ Praha 22 
- Ing. Karasová, starostka MČ Praha – Benice 
- Ing. Martan, starosta MČ Praha – Běchovice 
- J. Tošil, starosta MČ Praha – Dubeč 
- Mgr. et Mgr. Klecanda, starosta MČ Praha - 
Kolovraty 

 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
* 

6. 35774 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3143 (fáze 
“zadání“, vlna 12) 
 
 
- elektronicky 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
Mgr. Adamec, 
starosta MČ  
Praha 12 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 35813 

 
 

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - U 
1261 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 
úprav) 
 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč – 
ředitel IPR HMP 
RNDr. 
Plamínková, 
starostka MČ 
Praha - Slivenec 
 

8. 35642 k návrhu Memoranda o spolupráci na 
urychlení přípravy a realizace 
významných dopravních staveb na území 
hlavního města Prahy a Středočeského 
kraje 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma 

9. 35610 
 
 
 

ke strategii regulace reklamy II.: Drobné 
reklamní nosiče 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.45  

10. 35517 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Záruční a pozáruční servis motorových 
vozidel tovární značky Škoda na 4 roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 Ing. Šuster, ředitel  
MP HMP 

11. 35816 o vyhodnocení plnění závazků 
Implementačního plánu Adaptační 
strategie hl.m. Prahy na změnu klimatu na 
roky 2018 – 2019 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 RNDr. Kyjovský 

12. 35590 k odstoupení od podmínek realizace u 
projektu odboru OCP MHMP v rámci 
výzvy č. 8 OP PPR a úpravě rozpočtu v 
kap. 02 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.00 RNDr. Kyjovský 

13. 35818 k návrhu "Zásad ekologicky šetrného 
hospodaření na zemědělské půdě ve 
vlastnictví hlavního města Prahy" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.05 RNDr. Kyjovský 

14. 35881 k zadání prověřovací studie východního 
vestibulu ze stanice metra Staroměstská 
 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.10 Ing. Šíma 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
Ing. Witowski,  
gen.řed. DP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 33890 ke komisím Rady HMP 

 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.15  Ing. Šíma 

16. 35896 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.20  PhDr. Klinecký 

17. 35984 
 
 

ke konkrétním návrhům změn zákonů v 
souvislosti s řešením krátkodobých 
ubytovacích služeb 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 
 

11.25 JUDr. Thuriová 

18. 35301 k návrhu na poskytnutí jednorázových 
účelových individuálních neinvestičních 
dotací 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.30  Mgr. Němcová 

19. 35609 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a 
poskytnutí neinvestiční účelové 
individuální dotace organizaci Dívčí 
katolická střední škola na realizaci 
projektu "Sociální aspekt ve vzdělávání" 
na rok 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.35  Mgr. Němcová 

20. 35593 k návrhu na poskytnutí dotací na základě 
Programu podpory v oblasti cestovního 
ruchu pro rok 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.40  Mgr. Cipro 

21. 35745 k návrhu na udělení daru Nadačnímu 
fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.45  Mgr. Cipro 

22. 35705 k revokaci usnesení Rady HMP č.1738 ze 
dne 26.8.2019 k návrhu na zřízení funkce 
informačního ombudsmana 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením 
MHMP 

11.50  

23.  Podání  11.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35796 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 35807 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 35808 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 35809 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 35836 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

6. 35939 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v roce 2020 v kap. 07 a kap. 02 a 
úpravu celkových nákladů investiční akce 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

7. 35658 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 35861 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 35877 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva vnitra na Dotační program 
na zvýšení ochrany veřejných prostranství 
a objektů (akcí) veřejné správy, škol a 
školských zařízení jako měkkých cílů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 35910 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 34791 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

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) 
 

radní Chabr   

12. 35132 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
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. Chodov) 
 

radní Chabr   

13. 35851 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2020 
 

radní Šimral   

14. 35782 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

15. 35678 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
 

radní Šimral   

16. 35650 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací na rok 2020, v působnosti 
odboru SML MHMP 
 

radní Šimral   

17. 35830 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 
 

radní Šimral   

18. 35581 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 35709 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 04 - školství, 
mládež a sport  a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy městským částem pro jimi zřízené 
školy v rámci pokračování projektu 
Systémová podpora výuky českého jazyka 
jako cizího jazyka v MČ hl. m. Prahy - síť 
škol 
 

radní Šimral   

20. 35722 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 04 - 
školství, mládež a sport a návrhu na 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 
6 a městské části Praha 8 na realizaci 
intenzivních kurzů výuky českého jazyka 
pro žáky základních škol s odlišným 
mateřským jazykem na území hl. m. 
Prahy 
 

radní Šimral   

21. 35587 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP na rok 2020 v 
kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch 
 

radní Třeštíková   

22. 35917 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům a bytů v Domě s 
chráněnými byty 
 

radní Zábranský   

23. 35824 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

24. 35799 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou za 2. 
pololetí 2019 
 

pověřená 
řízením 
MHMP 

  

 
 
 
 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35555 Výroční zpráva o stavu MKS primátor hl.m. 
Prahy 
 

35936 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 
své činnosti k 31.12.2019 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Chabr 

35946 zpráva představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni 
31.12.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

 


	 P R O G R A M 

