
 1 

 P R O G R A M  
11. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 3. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 10. jednání Rady HMP ze dne 9. 3. 2020 
                           - zápis z 1. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 12.3.2020 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35724 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování komplexních služeb provozu, 
podpory a rozvoje infrastruktury pro 
provoz kartových identifikátorů 
 
- 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 
 
- stažen 9.3.20 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

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

4. 34210 k zadání přípravy řešení rozvoje území 
Olšanské ulice a okolí 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.20 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

5. 35720 
 

 

k návrhu nařízení o zřízení přírodní 
rezervace Prokopské údolí včetně 
ochranného pásma a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

10.25 RNDr. Kyjovský 

6. 35929 k návrhu na schválení dokumentu 
"Prostupnost a kultivace veřejného 
prostoru na Královské cestě a Hradebním 
korzu" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
radní Chabr 
 

10.30 Ing. Šíma 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

7. 35950 k návrhu na vyhlášení "Programu podpory 
hlavního města Prahy v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na 
území hl.m. Prahy 2020" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 

8. 35926 k hlasování na Valné hromadě zapsaného 
spolku Partnerství pro městskou mobilitu 
2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.40 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 36096 koordinace akcí s významným dopravním 

omezením v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Ing. Krejča 

10. 35974 k revokaci usnesení Rady HMP č.2184 ze 
dne 14.10.2019 k návrhu na uzavření 
kupní smlouvy o převodu vlastnictví k 
nemovité věci - spoluvlastnickému podílu 
o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 
4103 v k.ú. Strašnice a smlouvy o 
advokátní úschově peněz a listin 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Freimann 

11. 35938 k návrhu odboru investičního MHMP na 
vyloučení účastníka veřejné zakázky 
"Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské 
nádraží; projektová a inženýrská činnost" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.55 Ing. Freimann 

12. 35941 k návrhu na dozajištění úrokové pozice 
hl.m. Prahy prostřednictvím příslušných 
derivativních transakcí 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.00  

13. 35723 k realizaci rekonstrukce objektu Křižíkův 
pavilon D v areálu Výstaviště Praha 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.05 Ing. Rak 
zástupce  
Výstaviště Praha,  
a.s. 

14. 35727 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem 
„Zpracování energetických auditů a 
průkazů energetické náročnosti budov“ 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 
zástupce  
INCONEX, a.s. 

15. 35988 k návrhu na poskytnutí investičního 
příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy na investiční akci č. "0000000" s 
názvem "Pořízení vozidla na transport 
pacientů s vysoce nakažlivou nemocí" 
příspěvkové organizaci hl. m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. 
Prahy 
 
 
 

radní Johnová 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.15 Mgr. Ježek 

16. 35757 
 
 
 
 

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

radní Johnová  11.20 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 35971 

 
 
 

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy - Program podpory 
registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2020 - II. 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 
 

11.25 PhDr. Klinecký 

18. 35878 k návrhu na poskytnutí individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.30 Mgr. Cipro 

19. 34436 
 
 

k návrhu na založení ústavu Kreativní 
Praha, z. ú. 
 
- stažen 9.3.20 
 

radní Třeštíková  11.35 Mgr. Cipro  

20. 35928 k návrhu na pronájem ubytovacích 
místností v objektu Strojírenská čp 386 v 
kú Praha – Zličín 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.40 Ing. Tunkl 

21. 35097 
 
 

k návrhu na vstup hl.m. Prahy do 
bytového družstva Bytové družstvo 
Anderleho 837-843 
 
 
 

radní Zábranský  11.45 Ing. Tunkl  

22. 35273 
 
 
 

k záměru odboru VEZ MHMP realizovat 
centralizovaně zadávanou veřejnou 
zakázku s názvem "Dodávky energií pro 
orgány a organizace hl.m. Prahy na 
období od 1.1.2021" v části 2. s názvem 
"Dodávky elektřiny pro orgány a 
organizace hl.m. Prahy na období od 
1.1.2021 do 31.12.2022" 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP  

11.50 Mgr. Dufková  

23.  Podání  11.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25. 36135 k revokaci usnesení Rady HMP č. 474 ze 

dne 9. 3. 2020 k návrhu programu jednání 
15. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 19. 3. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
                       



 4 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35951 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

vypořádání projektů z Operačních 
programů Praha - Adaptabilita, Praha – 
Konkurenceschopnost a Praha - pól růstu 
ČR v roce 2020 a za účelem zapojení 
úroků do rozpočtu hl. m. Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 35200 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Propagační předměty v rámci publicity 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR II. - 7. část zakázky s názvem 
"Publicita Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR" 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 35262 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
prodloužení lhůty užívání prodejního 
stánku na pozemku parc. č. 2960/2 v k.ú. 
Nusle, ulice Otakarova, Praha 4, do 31. 
12. 2021 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

4. 35913 k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 0739 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

5. 35887 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 
parc. 479/1 v kat. ú. Lysolaje do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

6. 35364 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

7. 35485 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

8. 35040 k návrhu na rozhodnutí o stížnosti na 
postup při vyřizování žádosti o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

9. 35997 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2019 v projektu 
Detekce vozidel s nadměrnými emisemi 
částic a na úpravu rozpočtu na rok 2020 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 36039 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o neinvestiční 
transfer určený městské části Praha 9 na 
projekt AgriGo4Cities spolufinancovaný 
EU 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 35909 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o neinvestiční 
transfer určený na projekt CHESTNUT 
spolufinancovaný EU a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 36012 k návrhu na použití výnosů z prodeje 
majetku hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy za rok 2019 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 36010 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 
a MČ Praha 7 k podání žádosti o 
poskytnutí účelové dotace ze státního 
rozpočtu z Ministerstva vnitra 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 35784 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 1429/5 v k.ú. Běchovice, 
obec Praha, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

15. 35810 k návrhu na majetkoprávní řešení - 
pozemek parc.č. 2692/70 k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

16. 35833 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. - 
garáž, částečně umístěné na pozemku ve 
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Střešovice, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

17. 35279 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářských děl 
 

radní Chabr   

18. 35595 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 3 (pozemek v k.ú. 
Žižkov) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 36032 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31. 01. 2020" a k přidělení 
účelového neinvestičního transferu ze 
státního rozpočtu školám, které jsou 
zřizované MČ hl.m. Prahy 
 

radní Šimral   

20. 35875 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

21. 35895 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, 
Praha 1, Biskupská 12 
 

radní Šimral   

22. 36053 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 
školu Tolerance, Praha 9, Mochovská 570 
 

radní Šimral   

23. 36008 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná    s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

24. 35957 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
22.1.2020 do 28.1.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36087 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, akciová společnost za období říjen - prosinec 2019 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

36089 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v Praze náměstek primátora 
Scheinherr 
 

 
 
 


	 P R O G R A M 

