PROGRAM
20. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 5. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 4. 5. 2020
BOD

TISK

1.
2.

36559

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy s vybraným účastníkem na
veřejnou zakázku "Zajištění sběru, svozu
a odstranění nepoužitelných léčiv z
lékáren na území hl.m. Prahy na období
let 2020 - 2022"

náměstek
primátora
Hlubuček

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
RNDr. Kyjovský

- elektronicky
3.

35798

ke zpracování celoměstské Strategie pro
přechod hlavního města Prahy na
cirkulární ekonomiku

náměstek
primátora
Hlubuček

10.15

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Scheinherr

10.20

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

10.25

Ing. Freimann

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
náměstek
Veřejnoprávní smlouvě č.
primátora
INO/16/06/000361/2018 o financování
Vyhnánek
dostavby sídla městské části Praha 8 a
Zdravotnické záchranné služby hlavního
města Prahy uzavřené mezi MČ Praha 8 a
hl.m. Prahou v roce 2018

10.30

- elektronicky
4.

36401

ke zprávě o průběhu implementace Plánu
udržitelné mobility Prahy a okolí
- elektronicky

5.

36570 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 44812 Podjezd Bubny;
projektová a inženýrská činnost"

6.

36055

- elektronicky
7.

36671 ke zmírnění ekonomických důsledků
šíření nemoci COVID-19 pro nájemce
nebytových prostor hlavního města Prahy

1

radní Chabr

10.35

Ing. Rak

BOD

TISK

MATERIÁL

8.

36396

k uzavření Dílčích smluv o nájmu
reklamních ploch na stožárech veřejného
osvětlení hlavního města Prahy

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Chabr

10.40

Ing. Rak

- elektronicky
9.

36715 k návrhu na možný způsob řešení
majetkoprávních vztahů

radní Chabr

10.45

Ing. Rak

10.

36707 k návrhu na možný způsob řešení
majetkoprávních vztahů týkajících se
pozemků parc.č. 2385/3, 2385/12,
2385/13 a 2387/1 k.ú. Modřany

radní Chabr

10.50

Ing. Rak

11.

36468 k návrhu na využití zákonného
předkupního práva ke spoluvlastnickému
podílu na pozemku v k. ú. Střížkov, obec
Praha

radní Chabr

10.55

Ing. Rak

12.

36472 k návrhu na využití zákonného
radní Chabr
předkupního práva k podílu o velikosti id.
1/2 na pozemku parc. č. 1184/52 v k.ú.
Hlubočepy, obec Praha

11.00

Ing. Rak

13.

36213 k úkonu ve sporu vedenému u Obvodního radní Chabr
soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 24 C
214/2013

11.05

Ing. Rak

14.

36190

k návrhu na schválení návrhu započtení
radní Chabr
plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území pro
LEXINGTON, s.r.o.

11.10

Ing. Kubelka,
Ph.D.

- elektronicky

- elektronicky
15.

36128

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP radní Johnová
č. 1166 ze dne 10.6.2019 k oceňování
dlouhodobých dobrovolných
bezpříspěvkových dárců krve a na zvýšení
neinvestičního příspěvku ROPID na
úhradu ročního jízdného pro dobrovolné
bezpříspěvkové dárce krve

11.15

Mgr. Ježek

16.

36607 k návrhu na uzavření Smlouvy o testování radní Johnová
na SARS-CoV-2a mezi hl. m. Prahou a
Univerzitou Karlovou

11.20

PhDr. Klinecký

- přerušen 11.5.20
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BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

17.

36386

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582
v roce 2020

radní Johnová

11.25

PhDr. Klinecký

radní Johnová

11.30

PhDr. Klinecký

radní Šimral

11.35

Mgr. Němcová

20.

36444 k návrhu na schválení smlouvy o
radní Šimral
partnerství mezi hl. m. Prahou a Pražským
inovačním institutem v rámci realizace
projektu "Prague Smart Accelerator"

11.40

Ing. Blažek

21.

34436 k návrhu na založení ústavu Kreativní
Praha, z. ú.

radní Třeštíková

11.45

MgA. Sulženko

22.

36373

k návrhu na změnu Pravidel pronájmu
služebních bytů v objektech HMP
nesvěřených MČ

radní Zábranský

11.50

Ing. Tunkl

radní Zábranský

11.55

JUDr. Havel

- elektronicky
18.

36731 k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální dotace a úpravu rozpočtu
kap. 0582 v roce 2020

19.

36348

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední odborné
učiliště gastronomie a podnikání, se
sídlem Za Černým mostem 362/3,
Hloubětín, 198 00 Praha 9
- elektronicky

- elektronicky
23.

24.
25.
26.

27.

36042

36692

k návrhu Zásad pro poskytování dotací
hlavním městem Prahou v samostatné
působnosti

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k revokaci usnesení Rady HMP č. 953 ze
dne 11. 5. 2020 k návrhu programu
jednání 17. zasedání Zastupitelstva hl.m.
Prahy dne 21. 5. 2020
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

3

12.00
primátor hl.m.
Prahy

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

36529

ke schválení aktualizace vybrané kapitoly
operačního manuálu Praha - pól růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

36576

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.

36585

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

primátor hl.m.
Prahy

4.

36561

k návrhu na poskytnutí účelových
náměstek
investičních dotací v rámci dotačního
primátora
programu "Zlepšování kvality ovzduší v
Hlubuček
hl. m. Praze - pořízení ekologického
vytápění v domácnostech III" - 2. skupina

5.

36381 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů investičních akcí v roce 2020 v
primátora
kap. 01 a kap. 02
Hlubuček

6.

35557 k návrhu na uzavření smlouvy o právu
provedení stavby se závazkem budoucího
odkupu mezi HMP a obchodní
společností České dráhy, a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ
110 15, IČO 709 94 226

7.

35630

k návrhu Pravidel pro poskytování
finančních prostředků z rezervy na
spolufinancování projektů EU/EHP ve
schváleném rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy (v kap. 10) na rok 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

36539

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 v souvislosti s
vratkou části dotace od MČ Praha 7 na
financování projektu ze Státního
programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

9.

36415

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2, MČ Praha
5 a MČ Praha 10 na úhradu nákladů za
sociální pohřby a poskytnutí fin.
prostředků MČ

4

náměstek
primátora
Hlubuček

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

10.

36636

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2 a MČ
Praha 10 na úhradu nákladů za sociální
pohřby a poskytnutí fin. prostředků MČ

11.

36448

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro HMP a poskytnutí účelových
investičních a neinvestičních dotací MČ
Praha 7

12.

36603

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
primátora
transfer ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 18

13.

36451

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon činnosti obce s rozšířenou
působností v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

36624

k návrhu na vrácení neinvestičního
příspěvku na výkon pěstounské péče od
MČ Praha 19 Úřadu práce České
republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

36129

k návrhu na výmaz věcného břemene
zapsaného na LV č. 2574 v k.ú. Braník,
obec Praha

radní Chabr

16.

36036

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 - Zbraslav (pozemky v k.ú.
Zbraslav)

5

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

17.

36512

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 13
(pozemky v k.ú. Stodůlky)

18.

36537

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Dětský domov Charlotty
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05,
odboru 81 a odboru 82 v roce 2020

radní Johnová

19.

36488

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Dětské centrum
Paprsek a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v
roce 2020

radní Johnová

20.

36505

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na program "Podpora
vzdělávání cizinců ve školách"

radní Šimral

21.

36450

k návrhu na neposkytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace zapsanému
ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na
realizaci projektu "Celostátní setkání
učňovské mládeže - Machři roku 2020"

radní Šimral

22.

36418

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a
poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace zapsanému spolku
Klub českých a slovenských spisovatelů
z.s. na realizaci projektu "Dětská
slovesnost a tvorba pro děti" v roce 2020

radní Šimral

23.

36535

k návrhu na změnu zápisu Základní školy, radní Šimral
Praha 4, Ružinovská 2017, v rejstříku škol
a školských zařízení

24.

36347

k návrhu na rozsah provozu školních
družin a rozsah provozu mateřských škol
v příspěvkových organizacích
zřizovaných hlavním městem Prahou v
době hlavních prázdnin

radní Šimral

25.

36485

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.
m. Prahy seniorům a bytů v Domě s
chráněnými byty

radní Zábranský

6

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

26.

36398

k návrhu na uzavření dohody o splátkách
dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu včetně
příslušenství se lhůtou splatnosti
převyšující 18 měsíců se stávajícím
uživatelem bytu hl. m. Prahy a k návrhu
na pronájem bytu hl. m. Prahy

radní Zábranský

27.

36508

k návrhu na zastoupení hl.m. Prahy a ke
způsobu hlasování člena družstva k
návrhu usnesení při rozhodování mimo
zasedání členské schůze Bytového
družstva Vašátkova

radní Zábranský
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