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 P R O G R A M  
32. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 9. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 3. 9. 2020 
                           - zápis z 31. jednání Rady HMP ze dne 7. 9. 2020 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 34514 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Zajištění podpory aplikačního 
programového vybavení WEBGIS" 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Krch 

3. 37438 k záměru odboru informatické 
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Technologická servisní podpora 
infrastrukturních prvků “ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4. 36023 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů odboru OCP MHMP 
a poskytnutí účelové investiční dotace pro 
MČ Praha 12 na realizaci adaptace MŠ 
Pastelka, Platónova 3288/28, 143 00 
Praha 4 – Modřany 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5. 37359 k návrhu přípravy elektrifikace linky 134 
formou čtyřpólového nabíjení elektrobusů 
včetně předložení dílčího příkazu a 
objednávky na zpracování a dodání 
Předprojektové přípravy k elektrifikaci 
linky 134 projektu s názvem Čtyřpólové 
nabíjení elektrobusů dle příkazní smlouvy 
o poskytování a zajišťování služeb v 
rámci naplňování Koncepce Smart Prague 
do roku 2030 a úpravě rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
primátor hl.m. 
Prahy 
 

10.25 Ing. Blažek 
Ing. Kubešová 
Ing. Šurovský,  
Ph.D., DP HMP,  
a.s. 

6. 37259 k návrhu rámcové smlouvy mezi hl. m. 
Prahou a Technologií hl. m. Prahy, a. s. 
ve věci výstavby přisvětlení přechodů pro 
chodce 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.30 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 37944 

 
 

k technickému řešení tramvajové trati v 
Antonínské ulici v územní studii Bubny – 
Zátory 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 

8. 37641 
 
 

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 

10.40 Ing. Šíma 

9. 37877 k návrhu finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2021 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

10.45  

10. 37857 k návrhu na propachtování pozemků v 
k.ú. Kbely, Královice, Řeporyje, Sobín a 
Třeboradice 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.50 Ing. Rak 

11. 37003 k návrhu na účetní odpis pohledávky dle 
článku 14 Pravidel pro správu pohledávek 
hl. m. Prahy vůči třetím osobám 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 10.55 Ing. Rak 

12. 37716 k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti 
rodinné politiky pro rok 2021 
 
 
 

radní Johnová 11.00 PhDr. Klinecký 

13. 37437 k projektu "Systém vzdělávání v 
sociálních službách na území HMP" reg. 
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.05 PhDr. Klinecký 

14. 37251 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
individuální účelové neinvestiční dotace 
spolku soft palm z. s. 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.10 Mgr. Ježek 

15. 37772 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 37701 

 
 
 

k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "VOŠPg a 
SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6 - 
rekonstrukce centra Montessori" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 

17. 37858 k návrhu na udělení dotací  a dalším 
administrativním procesům výzvy č. 2 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného z 
Operačního programu Praha - Pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25 Ing. Blažek 

18. 37901 k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR, výzva č. 2 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.30 Ing. Blažek 

19. 37425 k návrhu  na organizační opatření 
související se zrušením příspěvkové 
organizace Pražská informační služba 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.35 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
P. Slepička,  
pověřený řízením  
PIS 
Mgr. Cipro,  
předs. předst.  
Prague City  
Tourism, a.s. 
 

20. 36971 k návrhu vyhlášení Programu podpory 
cestovního ruchu pro rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.40 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
 

21. 37741 k projektovému záměru zprostředkujícího 
subjektu (ZS) ITI PMO III. 
předkládaného do výzvy č. 3 Operačního 
programu Technická pomoc 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.45 Ing. Blažek 

22. 37689 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou za 1. 
pololetí 2020 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.50  

23.  Podání  11.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 36441 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Praha v souvislosti s technickým 
zabezpečením bezpečnostního systému 
odboru INI MHMP v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37820 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 37721 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 46. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 37373 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 47.výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 37738 k vyhlášení 48., 57. a 58. výzvy k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 37769 
 
 

k úpravě celkových nákladů u víceletých 
investičních akcí odboru INI MHMP 
 

primátor  hl.m. 
Prahy 

  

7. 37367 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Budova na rohu ul. Na Pankráci / 
Hvězdova v návaznosti na OSC Arkády 
Pankrác“ vč. připojení na veřejnou 
infrastrukturu a nezbytných úprav veřejné 
infrastruktury, Praha 4 – Nusle 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

8. 37408 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Zahradní chata" na 
pozemku parc.č. 1705/5 v k.ú. Dubeč, 
Praha – Dubeč 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

9. 37447 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro účely zbudování zastávky BUS 
u zahrádkové oblasti Slatiny, k.ú. Dubeč, 
Praha – Dubeč 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

10. 37512 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
půdní vestavbu tří bytových jednotek do 
prostoru podkroví stávajícího bytového 
domu č.p. 347, náměstí Bratří Synků 3, 
Praha 4 – Nusle 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 37679 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy se společností 
VLAMICH, s.r.o., IČO: 25787403, na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, 
svěřených do správy OCP MHMP, a to na 
dobu neurčitou 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

12. 34848 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl .m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

13. 37859 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádostí o dotace z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

14. 37885 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ Praha 2 na úhradu 
nákladů za sociální pohřeb 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

15. 37676 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 19 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

16. 37829 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý jednorázový nenávratný 
příspěvek ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určený ke zmírnění 
dopadu poklesu daňových příjmů 
hlavního města Prahy v roce 2020  v 
souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního 
bonusu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

17. 37876 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí v souvislosti s 
financováním výdajů spojených s volbami 
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2020 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

18. 37481 k revokaci usnesení Rady HMP č.1812 ze 
dne 17.7.2018 k návrhu na úplatný převod 
pozemků parc. č. 967/1, parc. č. 967/2, 
parc. č. 967/3 a parc. č. 967/4, vše v k.ú. 
Dejvice 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 37634 k návrhu směny pozemku parc.č. st. 59/1 

a části pozemku parc.č. 6/1 ve vlastnictví 
hl. m. Prahy za část pozemku parc.č. 6/4 
ve vlastnictví Obce Jankov a směny části 
pozemku parc.č. 6/2 a části pozemku 
parc.č. 6/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy za 
část pozemku parc.č. 6/3 ve vlastnictví 
fyzických osob, vše v k.ú. Odlochovice, 
obec Jankov, okres Benešov 
 

radní Chabr   

20. 37627 úplatný převod části pozemku parc. č. 
898/3 o výměře 52 m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr   

21. 37473 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   

22. 37538 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 - Ďáblice 
(stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Ďáblice) 
 

radní Chabr   

23. 36730 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce 
 

radní Chabr   

24. 37651 k návrhu odpovědi na stížnost na Dům 
dětí a mládeže hlavního města Prahy, se 
sídlem Praha 8, Karlínské náměstí 7 a k 
návrhu opatření přijatého odborem 
školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

25. 37647 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Domu národnostních menšin o.p.s. 
 

radní Třeštíková   

26. 37719 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

27. 37171 k návrhu na stanovení slevy z nájemného 
z bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z 
důvodu jejich omezeného užívání pro 
závady nebo stavební úpravy v domě 
 

radní Zábranský   

28. 37580 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Zábranský   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 37815 

 
 

k návrhu na schválení pronájmu bytů a 
ubytovacích místností hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský   

30. 37972 k návrhu na rozpracování usnesení 19. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
10. 9. 2020 – 1. část 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

37886 Informace pro Radu hlavního města Prahy o podaném oznámení o skutečnostech 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a dále o uplatnění škody v trestním 
řízení. 
 

pověřená řízením 
MHMP 

37967 Informace - k volbám do Senátu Parlamentu České republiky, ke zvláštním 
způsobům hlasování a zajištění jejich realizace na území hlavního města Prahy 
 

pověřená řízením 
MHMP 

 
 
 


	 P R O G R A M 

