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 P R O G R A M  
8. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 2. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. jednání Rady HMP ze dne 10. 2. 2020 
                           - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 17. 2. 2020 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35718 k pojmenování ulic, promenády a 

přejmenování náměstí na území hlavního 
města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 34468 
 
 

k podpisu smlouvy o spolupráci ve věci 
mezinárodního kongresu International 
Congress for the Governance of Artificial 
Intelligence 2020 a k úpravě rozpočtu hl. 
m. Prahy 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Dobrovský 

4. 34640 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben 
Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, 
které se nacházejí v majetku svěřeném 
městským částem hl. m. Prahy ve 
střednědobém výhledu od roku 2020 do 
roku 2022 
 
- stažen 17.2.20 
- elektronicky (doplněna P1 k DZ) 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 
 
 
 
 

JUDr.  
Štalmachová 

5. 35907 
 

VH 
 

 

k volbě člena dozorčí rady společnosti 
Kolektory Praha, a.s. 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.25  

6. 35736 k postupu přípravy Majetkové koncepce 
HMP 
 
 
 

radní Chabr 10.30 Ing. Rak 

7. 35792 k projektovému záměru "Systém 
vzdělávání v sociálních službách na 
území HMP" financovanému z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 10.35 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 35537 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou  účelové individuální 
neinvestiční dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
 
 

radní Johnová 10.40 PhDr. Klinecký 

9. 35911 
 
 

ke vzdání se pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace a pověření 
řízením příspěvkové organizace Městská 
nemocnice následné péče 
 
 
 

radní Johnová 10.45 Mgr. Ježek 

10. 35543 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Obchodní 
akademie Bubeneč, se sídlem Praha 6, 
Krupkovo náměstí 4 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.50 Mgr. Němcová 
RNDr. Nováková,  
Ph.D. 

11. 35023 k odsouhlasení Krajského akčního plánu 
vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 
II) 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 10.55 
 
 

Mgr. Němcová 

12. 35463 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení účastníka zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "Karlínská OA a VOŠ 
ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a 
fasády" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová 

13. 35665 k návrhu Zprávy o stavu péče o 
Historické centrum Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.05 Mgr. Skalický 

14. 35692 
 
 
 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, týkající se rozsahu oprávnění 
městských částí při nakládání se 
svěřeným majetkem hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 11.10 Ing. Kubelka, 
Ph.D. 

15.  Podání  11.15  
16.  Operativní rozhodování Rady HMP    
17.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35783 k návrhu na převod finančních prostředků 

z roku 2019 do roku 2020 odboru FON 
MHMP 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 35766 k návrhu OCP MHMP na převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do 
2020 v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

3. 35725 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 35515 
 
 

k návrhu OCP na navýšení limitu počtu 
zaměstnaců p.o. Zoologická zahrada hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 35785 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

6. 35646 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratky finančních prostředků 
do státního rozpočtu z akcí realizovaných 
v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

7. 35885 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 35661 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 11 
(pozemky v k.ú. Chodov) 
 

radní Chabr   

9. 35527 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 a podíl pozemků 
v k.ú. Háje) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 34608 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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
 

radní Chabr   

11. 35634 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č.1570/3  o výměře 145 m2 v k.ú. 
Strašnice  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 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

12. 35685 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Břevnov, Háje, Hlubočepy, Horní 
Počernice a Hostavice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

13. 35686 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Běchovice, Březiněves, Čakovice, 
Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní 
Počernice a Dubeč z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

14. 35569 k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k. ú. Kyje z 
vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s.    
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

15. 35707 k návrhu na bezúplatné nabytí 
rekonstrukce komunikace, rekonstrukce 
chodníků, rektifikace obrubníkové hrany, 
odvodnění, 8 ks přesunutého svislého 
dopravního značení a 9 ks nového 
svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení, 8 ks 
stromů, 39 ks rabátek a 3 ks vpustí z 
vlastnictví společnosti AFI Karlin s.r.o. 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

16. 35401 k návrhu na bezúplatné nabytí 31 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k. ú. Modřany z 
vlastnictví společnosti Modřany Villas 
s.r.o. a společnosti Modřanský háj s.r.o. 
do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 35540 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc.č. 1228/2 k.ú. Ďáblice 
 

radní Chabr   

18. 35032 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 775 / 3,797 k.ú. Nový Dvůr u 
Žihle z vlastnictví fyzické osoby do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

19. 35726 k návrhu na majetkoprávní řešení - části 
pozemků  parc.č. 1590 a 1591/1  
k.ú.Horní Počernice 
 

radní Chabr   

20. 34638 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

21. 35749 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní Šimral   

22. 35606 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   

23. 35559 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport v roce 2020 
(Akademie umění a kultury pro seniory 
HMP) 
 

radní Šimral   

24. 35814 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

25. 35638 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

26. 34797 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

27. 35435 k aktualizaci působnosti členů Rady 
hlavního města Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35417 k Plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2019 do 31.12.2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

35906 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 
a.s. ke dni 31.12.2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

35893 o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města Prahy v roce 
2019 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce 
2020 
 

radní Johnová 

35795 k uzavřeným krátkodobým smlouvám o nájmu bytu v domech HMP radní Zábranský 

 
 
 


	 P R O G R A M 

