PROGRAM
7. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 2. 2021

od 10.00 hod.

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.
2.

37337

Organizační záležitosti
k předložení Generelu rozvoje dobíjecí
infrastruktury v hlavním městě Praze do
roku 2030

primátor hl.m.
Prahy

3.

38627 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o energetických službách
určených veřejnému zadavateli, k
zavedení nové investiční akce a úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok
2021

4.

38749

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch
M. Fišer, předs.
předst. OICT, a.s.

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Krch
M. Fišer, předs.
předst. OICT, a.s.

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Ing. Krch

náměstek
primátora
Scheihnerr

10.25

Ing. Šíma
Ing. et Ing.
Tomčík, ředitel
ROPID

radní Chabr

10.30

Ing. Rak

radní Johnová

10.35

Mgr. Ježek

k návrhu na poskytnutí dotací v Programu radní Johnová
oblasti zdravotnictví pro rok 2021

10.40

Mgr. Ježek

ke schválení Smlouvy o provozu a
podpoře Portálu Pražana
- elektronicky

5.

35983

k Realizační studii Jednotného
informačního systému hl. m. Prahy a k
návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
Prahy v roce 2020
- přerušen 20.4.20
- elektronicky

6.

38648

k dalšímu postupu přípravy Majetkové
koncepce HMP
- elektronicky

7.

39140

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy na základě Programu Akce
celopražského významu pro rok 2021
- elektronicky

8.

39134

- elektronicky
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9.

38667 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na ředitele/ředitelku příspěvkové
organizace Metropolitní zdravotnický
servis

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Johnová

10.45

Mgr. Ježek

radní Šimral

10.50

Mgr. Němcová

radní Šimral

10.55

Ing. Žabka

11.00

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Mgr. Hajná

11.05

*

- stažen 21.12.20
10.

39128

k návrhu na poskytnutí dotací na základě
Programu podpory využití volného času
dětí a mládeže na rok 2021
- elektronicky

11.

39495 k návrhu na udělení dotací a dalším
administrativním procesům
prostřednictvím projektu Specializované
vouchery, spolufinancovaného z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR, výzva č. 2

12.

39114

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
radní Třeštíková
města Prahy v rámci "Programu podpory
aktivit národnostních menšin na území hl.
m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a
víceleté financování)"
- elektronicky

13.

38182

k implementaci protikorupčního systému
ve větších městských společnostech
* přizvaní:
- předseda dozorčí rady DP Praha, a.s.
- předseda představenstva DP Praha, a.s.
- předseda dozorčí rady OICT, a.s.
- předseda představenstva OICT, a.s.
- předseda dozorčí rady PPH, a.s.
- předseda představenstva PPH, a.s.
- předseda dozorčí rady PVS, a.s.
- předseda představenstva PVS, a.s.
- předseda dozorčí rady Pražské služby,
a.s.
- předseda představenstva Pražské služby,
a.s.
- předseda dozorčí rady TSK HMP, a.s.
- předseda představenstva TSK HMP, a.s.
- předseda dozorčí rady THMP, a.s.
- předseda představenstva THMP, a.s.
- elektronicky
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radní Zábranský

BOD

TISK

14.

37747

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

ke zrušení usnesení Rady HMP č. 1155 ze ředitel MHMP
dne 8. 6. 2020 a ke schválení nového
radní Zábranský
znění Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách hlavního města
Prahy

11.10

Mgr. Dufková

11.15

Ing. Dederová

- stažen 12.10.20
- stažen 19.10.20
- stažen 1.2.21
- elektronicky
15.

39066

k návrhu na změnu Organizačního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy

ředitel MHMP

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

16.
17.
18.

11.20

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

39281

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem primátor hl.m.
financování projektů odboru FON MHMP Prahy

2.

38694

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2012 ze náměstek
dne 14. 9. 2020 k návrhu OCP MHMP na primátora
uzavření nájemní smlouvy se společností Hlubuček
Vlamich, s.r.o., IČO 25787403, na části
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených
do správy OCP MHMP, a to na dobu
neurčitou

3.

39120

k návrhu OCP MHPM smlouvy o
výpůjčce mezi hl. m. Prahou a spolkem
LIBÓZA, z.s. na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP na dobu určitou 5 let

náměstek
primátora
Hlubuček

4.

39228

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou na část
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřených
do správy OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček
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5.

39161

ke zrušení části usnesení Rady HMP
č.296 ze dne 17.2.2020 k návrhu OCP
MHMP na poskytnutí finančních
prostředků formou daru na podporu
projektů na záchranu ohrožených druhů
zvířat ve volné přírodě (tzv. Tříkoruna ze
vstupu) z roku 2018

6.

39166

ke zrušení části usnesení Rady HMP
náměstek
č.1682 ze dne 3.8.2020 k návrhu OCP
primátora
MHMP na poskytnutí finančních
Hlubuček
prostředků formou daru na podporu
projektů na záchranu ohrožených druhů
zvířat ve volné přírodě (tzv. Pětikoruna ze
vstupu)

7.

39266

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce náměstek
se společností Pražská vodohospodářská
primátora
společnost a.s. na výpůjčku částí
Scheinherr
komunikací Ostromečská, Koněvova,
Hájkova, Domažlická, Zelenky-Hajského,
Pražačka, Jana Želivského za účelem
obnovy vodovodních řadů a rekonstrukce
kanalizace

8.

39472 návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových
výdajů odboru INV v roce 2021 v kap. 03
– Doprava

náměstek
primátora
Scheinherr

9.

39391

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha Kolovraty k podání žádostí na
Ministerstvo životního prostředí o
poskytnutí dotací na akce v rámci
Operačního programu Životní prostředí a
na Ministerstvo práce a sociálních věcí o
dotaci na realizaci projektu "Přívětivý
úřad - nástroje komunikace s veřejností MA 21"

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.

39398

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP

11.

39406

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí
určený na podporu poskytování sociálních
služeb na území hlavního města Prahy
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12.

39425

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním operačního
programu Zaměstnanost určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 13

13.

39450

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnutý neinvestiční transfer ze
Vyhnánek
státního rozpočtu Ministerstva práce a
sociálních věcí k zajištění výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

14.

39478

k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení
neinvestičních příspěvků na výkon
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy
Úřadu práce České republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

39505

k návrhu na personální změny v Komisi
Rady hl. m. Prahy pro restrukturalizaci
pražské ekonomiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

39464

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP radní Chabr
č. 2968 ze dne 21. 12. 2020 k uzavření
Dohody o exitu, uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytování služeb č.
DIL/35/04/009117/2020, uzavření
Rámcové smlouvy o dílo na zajištění
projektové a inženýrské činnosti a
schválení záměru na realizaci pořízení
nového městského mobiliáře společností
Technologie hl. m. Prahy

17.

36653

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. st. 75 a stavby č.p. 90 stojící na
pozemcích parc.č. st. 75 a parc.č. st. 175,
vše k.ú. Ratměřice

radní Chabr

18.

38476

k návrhu na úplatný převod
spoluvlastnického podílu id. 1/2 na
pozemku parc.č. 1054/3 a pozemku
parc.č. 1936/3 k.ú. Podolí

radní Chabr

19.

38467

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
radní Chabr
parc. č. 4446/5 o výměře 262 m2 a parc.č.
4446/6 o výměře 112 m2 v k.ú. Strašnice,
obec Praha, 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 - Nové
Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví
hlavního města Prahy
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20.

39225

k návrhu na zajištění svěření movitého
radní Johnová
majetku příspěvkovým organizacím hl. m.
Prahy: Zdravotnická záchranná služba,
Městská poliklinika následné péče,
Městská poliklinika Praha, Centrum
léčebné rehabilitace, Správa pražských
hřbitovů a Centrum služeb pro rodinu a
dítě a dětský domov Charlotty
Masarykové

21.

39184

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 6, Nad Alejí 1952

radní Šimral

22.

39220

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - vratka
dotace MŠMT

radní Šimral

23.

39301

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na dotační program
"Podpora přípravy sportovních talentů na
školách s oborem vzdělání Gymnázium se
sportovní přípravou"

24.

39363

k návrhu na stanovení výše platu
ředitelkám příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou v
působnosti odboru školství, mládeže a
sportu MHMP

radní Šimral

25.

39236

k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

26.

39286

k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy seniorům

radní Zábranský

27.

39345

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

28.

39359

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

29.

39410 k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy a na pronájem jiného
služebního bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

30.

39396 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

31.

37848 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy

radní Zábranský

32.

39379 k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský
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33.

39445 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

34.

39129 k návrhu na schválení pronájmu bytu
zvláštního určení hl. m. Prahy

radní Zábranský

35.

39547

k návrhu na rozpracování usnesení 24.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
18. 2. 2021

36.

39180

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
6.1.2021 do 12.1.2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK
39454

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města Prahy v roce radní Johnová
2020 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce
2021
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