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 P R O G R A M  
42. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 11. 2018 

 
od 9.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 20. 11. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 30609 ke schválení smlouvy "Dohoda o 

vytvoření a správě Úvěrového fondu 
INFIN 2018" 
 
- předáno 21. 11. 2018 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

9.10 Ing. Andrle 

3. 30272 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 07 - 
Bezpečnost a vytvoření nové investiční 
akce pod názvem 0000 Modernizace 
základny LZS 
 
- předáno 22. 11. 2018 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.15 Ing. Vlk 

4. 31697 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0001 
Nový Suchdol - Komunikace" 
 
- předáno 26. 11. 2018 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

9.20 Ing. Vlk 

5. 31714 k rekonstrukci souboru mostních objektů 
"Libeňský most" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

9.25 Ing.Šustr 

6. 31734 k přípravným pracím pro zřízení 
tramvajové trati na Václavském náměstí 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
 

9.30 Ing.Šustr 

7. 31626 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2019, finančních vztahů hl. m. 
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 
rok 2019, rozdělení příspěvku na výkon 
státní správy ze státního rozpočtu na rok 
2019 městským částem hl. m. Prahy a 
střednědobého výhledu vlastního hl. m. 
Prahy do roku 2024 
 
- předáno 22. 11. 2018 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

9.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 31603 k návrhu zástupců hl. m. Prahy do 

odborných orgánů Rady Asociace krajů 
ČR a k pověření zastupování hl. m. Prahy 
v orgánech Svazu měst a obcí ČR ve 
volebním období 2018 - 2022 
 
- předáno 26. 11. 2018 
 

pověřená 
řízením MHMP 

9.40  

9. 31570 k návrhu na termínový kalendář zasedání 
Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na I. pololetí 2019 
 
- předáno 21. 11. 2018 
 

pověřená 
řízením MHMP 

9.45  

10.  Podání  9.50  
11.  Operativní rozhodování Rady HMP    
12.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 30940 ke schválení nově vytvořené kapitoly a 

související aktualizace vybraných kapitol 
Operačního manuálu OP Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 31526 k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací 
v rámci Programu Čistá energie Praha 
2018 (MČ Praha 2) VI. 
  

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 31678 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v souvislosti s financováním 
projektu Digitální povodňový plán z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

4. 31671 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 v souvislosti s 
vratkou části dotace od MČ Praha 3 na 
financování projektu ze Státního 
programu na podporu úspor energie na 
období 2017-2021 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 31587 

 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva průmyslu a 
obchodu v souvislosti s financováním 
programu na podporu úspor energie na 
období 2017 - 2021 - program EFEKT 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 2 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

6. 31632 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o neinvestiční 
transfer určený na projekt CHESTNUT 
spolufinancovaný EU a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 31645 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 15 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 31672 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý 
transfer z Ministerstva životního prostředí 
v souvislosti s financováním z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 8 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 31679 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

10. 31199 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v 
působnosti ZSP MHMP v roce 2018 a 
použití fondu odměn příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy - Městská 
poliklinika Praha 
 

radní Johnová   

11. 31385 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 
 

radní Johnová   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 31534 

 
 

k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola a 
Mateřská škola, Praha 8,  
Za Invalidovnou 1 
 

radní Šimral   

13. 31468 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 
2018 v souvislosti s investiční akcí v 
příspěvkové organizaci hl.m.  Prahy Dům 
dětí a  mládeže Praha 6 - Suchdol 
 

radní Šimral   

14. 31507 
 
 
 

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 30.09.2018" 
 

radní Šimral   

15. 31614 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

31735 Informace o výsledcích posuzování aplikace jednotlivých nástrojů pro zlepšení 
kvality ovzduší na území hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

31620 Informace pro Radu hlavního města Prahy o trestním oznámení podaném hlavním 
městem Prahou ve věci padělání lékařského posudku 
 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

