PROGRAM
35. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 10. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 14. 10. 2019
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.
2.

34637

Organizační záležitosti
ke schválení projektů v rámci 49. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Andrle

- elektronicky
3.

34555

k záměru uspořádat Pražský inovační
marathon 2019/2020

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Dobrovský

10.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.25

Ing. Šíma

10.30

Ing. Prajer

10.35

RNDr. Kyjovský

- elektronicky
4.

34493

k návrhu na zvýšení celkových nákladů
I. náměstek
investičních akcí příspěvkové organizace primátora
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v Hlaváček
roce 2019 v kap. 01 Rozvoj obce
- předáno 15.10.19

5.

34597

k aktualizaci návrhu horní části
Václavského náměstí v souvislosti s
umístěním tramvajové trati

I. náměstek
primátora
Hlaváček

6.

34120

k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
uzavření smlouvy s dodavatelem Pražská primátora
vodohospodářská společnost a.s. ve
Hlubuček
smyslu ustanovení § 11 ZZVZ na akci
„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2,
etapa 0004, část 05 - splašková kanalizace
Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, II.
fáze; stavební práce“
- elektronicky

7.

34607

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Rekonstrukce parteru před Šlechtovou
restaurací ve Stromovce
- elektronicky

1

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

8.

33750

MATERIÁL
k instalaci klimatizačních jednotek do
salónů tramvají 15T

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

10.40

Ing. Witowski,
předs.předst. DP
Praha, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr

10.45

Ing. Šíma
Mgr. Sinčák,
MBA, gen.řed.
TSK HMP, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr

10.50

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Šíma

- elektronicky
9.

34497

k návrhu Plánu zimní údržby komunikací
hl.m. Prahy v období 2019 – 2020
- elektronicky

10.

34235

ke spolupráci na stavebních úpravách ve
vybraných lokalitách na území hl. m.
Prahy v rámci akcí BESIP a rozvoje
cyklistické infrastruktury
- elektronicky

11.

34677

ke zrušení Memoranda o spolupráci v
oblasti rozvoje veřejných systémů
sdílených kol na území hl. m. Prahy se
společností Lime Network s.r.o.
- elektronicky

12.

34222

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. náměstek
č. 1342/15, 1343, 1344, 1376, 1342/820 v primátora
k.ú. Jinonice z vlastnictví Výstaviště
Vyhnánek
Praha, a.s., do vlastnictví hl. m. Prahy a k
návrhu na schválení dodatku č. 5 k
nájemní smlouvě
NAO/83/01/016337/2014

11.00

Ing. Rak

13.

34433

k zajištění a provedení inventarizace
majetku a závazků hl.m. Prahy k
31.12.2019

radní Chabr

11.05

Ing. Kubelka

radní Kordová
Marvanová

11.10

Ing. Dobrovský

11.15

Mgr. Němcová

- elektronicky
14.

34443

ke schválení projektového záměru a k
návrhu na zřízení Komise Rady hl. m.
Prahy pro dostupné družstevní bydlení
v Praze

15.

34610

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení radní Šimral
a jmenování konkursní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Gymnázium, Praha 4, Písnická
760 a příspěvkové organizace Vyšší
odborná škola oděvního návrhářství a
Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7,
Jablonského 3
- elektronicky

2

BOD

TISK

16.

34350

MATERIÁL
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"ZŠ a MŠ logopedická, P 10 - výstavba
objektu Přípotoční" v objektu ZŠ a MŠ
logopedické, Praha 10, Moskevská 29,
odloučené pracoviště Přípotoční 2a,
Praha 10

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.20

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.25

Mgr. Němcová

- elektronicky
17.

33589 k návrhu na vyhlášení Programu podpory
využití volného času Dětí a mládeže na
rok 2020
- elektronicky

18.

34763 k návrhu na jmenování ředitele odboru
"Kancelář primátora" Magistrátu hl.m.
Prahy

pověřená
řízením MHMP

11.30

Ing. Dederová
Ing. J. Petr

19.

34682 k návrhu na jmenování ředitele odboru
dopravněsprávních činností Magistrátu
hl. m. Prahy

pověřená
řízením MHMP

11.35

Ing. Dederová
Mgr. Hubka,
MBA

20.
21.
22.

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

11.40

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

33942

návrh na úpravu kapitálových a běžných
výdajů v kap. 09 – vnitřní správa, v roce
2019

primátor hl.m.
Prahy

2.

34595

k revokaci usnesení Rady HMP č.83 ze
dne 16.1.2018 k vyhlášení 38. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 3 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

3.

34765 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

4.

34462

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s
fyzickými osobami na pozemek a část
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřených
do správy OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

5.

34259

k návrhu na úpravu celkových
investičních nákladů stavby č. 42973
Výstavba has.zbrojnice Praha 13

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

34473 k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zpracování a implementaci digitálních
povodňových plánů č.
DIL/66/03/001664/2017 uzavřené mezi
hlavním městem Prahou a
Vodohospodářským rozvojem a
výstavbou, a.s.

7.

34644

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2019 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na
úhradu nákladů na sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků MČ
HMP

8.

34655

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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

9.

34690

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 17

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.

34694

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

4

náměstek
primátora
Hlubuček

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

11.

34711 k záměru na vydání obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku z pobytu,
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů a
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.
m. Prahy

12.

34227

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 1264/2, 1205/13 a 1358/8 v k.ú.
Chodov

13.

32503

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 20 (pozemky v k.ú. Horní
Počernice)

14.

33892

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)

15.

34054

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 a odejmutí správy svěřené
věci z vlastnictví hlavního města Prahy
městské části Praha - Troja (pozemky v
k.ú. Žižkov a pozemek v k.ú. Troja)

16.

32716

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 5
(pozemky v k.ú. Hlubočepy)

5

náměstek
primátora
Vyhnánek

radní Chabr

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

17.

33947

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 20
(pozemky v k.ú. Horní Počernice)

18.

34183

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582
v roce 2019 v souvislosti s centrálním
pojištěním vozidel

radní Johnová

19.

34567 k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Dětský domov Charlotty
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap.
0581 v roce 2019

radní Johnová

20.

33922

k návrhu na poskytnutí dotace v souladu
radní Šimral
se Zásadami pro partnerství hl. m. Prahy a
úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství,
mládež a sport při pořádání akcí v oblasti
volného času dětí a mládeže

21.

34526

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji v roce
2019"

radní Šimral

22.

34649

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

radní Šimral

23.

34506

k návrhu na upřesnění celkových nákladů
investičních akcí v kap. 04 - Školství,
mládež a sport

radní Šimral

24.

34530

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní Šimral
na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport

25.

34386

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola, Praha
10, Chotouňská 476

radní Šimral

26.

34656

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Základní škola Zahrádka,
Praha 3, U Zásobní zahrady 8, v rejstříku
škol a školských zařízení

radní Šimral
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PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

27.

34662

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Základní škola, Praha 4,
Ružinovská 2017, v rejstříku škol a
školských zařízení

28.

34589

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
radní Šimral
organizace Střední škola elektrotechniky a
strojírenství, se sídlem Jesenická 3067/1,
Záběhlice, 106 00 Praha 10, v rejstříku
škol a školských zařízení

29.

34744

k návrhu na rozpracování usnesení 10.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
17. 10. 2019

radní Šimral

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK
34675
34674

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy
zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k primátor hl.m.
3.Q. 2019 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015
Prahy

34709

o činnosti společnosti Kolektory Praha a.s. ke dni 30.9.2019

34730

o aktuálním ratingovém hodnocení hl.m.Prahy agenturou Moody´s - zvýšení
ratingu - říjen 2019
Soutěž na pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení od roku
2020

34731

34701

zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 3.Q. 2019 na
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

7

náměstek primátora
Hlubuček
náměstek primátora
Vyhnánek
radní Chabr
radní Třeštíková

