PROGRAM
12. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 3. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 18. 3. 2019
BOD

TISK

1.
2.

32161

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
architektonicko - urbanistická studie rozvoj centra lokality Nové Butovice
Praha 13 dle usnesení Zastupitelstva
hl.m.Prahy č. 2/20 ze dne 13.12.2018

náměstek
primátora
Hlaváček

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- předáno 19.3.2019
3.

31903

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 3168
TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace –
část B,C,D“

náměstek
primátora
Hlubuček

10.15

Ing. Prajer

náměstek
primátora
Hlubuček

10.20

RNDr. Kyjovský

- elektronicky
4.

32277

k podání žádosti hl.m. Prahy o poskytnutí
podpory v rámci OPŽP, Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech, Specifický cíl 2.1 - pořízení
ekologického vytápění v domácnostech
- elektronicky

5.

32454

k záměru zpracovat Studii zhodnocení
tramvajového provozu v problematických
lokalitách v centrální části města a návrh
principů jejich řešení

náměstek
primátora
Scheinherr

10.25

Ing. Šustr
Ing. at Ing.
Tomčík, ředitel
ROPID

6.

32686

součinnost HMP v arbitrážním řízení
vedeném proti ČR - Ministerstvu financí

radní Chabr

10.30

Ing. Rak, BBA

7.

32644

k volbě člena dozorčí rady společnosti
Technologie hl. m. Prahy, a.s. a ke
schválení smlouvy o výkonu funkce

radní Chabr

10.35

k využití externích právních služeb v
podmínkách hl. m. Prahy za rok 2018 a k
dalšímu postupu hl. m. Prahy pro
zajišťování externích právních služeb

radní Kordová
Marvanová

10.40

VH

8.

32659

- elektronicky

1

BOD

TISK

9.

32052

MATERIÁL
k návrhu na volbu člena správní rady a
člena dozorčí rady Nadačního fondu
Cesta ke vzdělání

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

10.45

Mgr. Němcová

- elektronicky
10.

31425

k revokaci usnesení Rady HMP č.1660 ze radní Šimral
dne 26.6.2018 a k návrhu na rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele na
veřejnou zakázku "VOŠ a S0Š
uměleckoprůmyslová, P3 - rek. oken"

10.50

Mgr. Němcová

11.

32381

k revokaci usnesení Rady HMP č.40 ze
dne 21.1.2019 k návrhu jmenování
předsedy, tajemníka a členů Grantové
komise Rady hl.m. Prahy pro kongresový
průmysl, Komise Rady hl.m. Prahy pro
oblast cestovního ruchu, Komise Rady
hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců,
Komise Rady hl.m. Prahy pro udělování
grantů v oblasti národnostních menšin a
integrace cizinců a Komise Rady hl.m.
Prahy pro nočního starostu

radní Třeštíková

10.55

Mgr. Cipro

radní Třeštíková

11.00

Mgr. Cipro

radní Zábranský

11.05

Ing. Tunkl

radní Zábranský

11.10

Ing. Tunkl

- elektronicky
12.

32353

k návrhu na vyhlášení grantového řízení
hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v
roce 2020
- elektronicky

13.

32058

k návrhu na personální obsazení a na
náplň činnosti Komise RHMP pro fond
rozvoje dostupného bydlení na území
HMP
- elektronicky

14.

32523

k návrhu Memoranda o spolupráci mezi
hl. m. Prahou a R-Mosty, z.s.
- elektronicky

15.
16.
17.

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

11.15

2

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

32612

k vyhlášení 51. výzvy k předkládání
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

32613

k vyhlášení 52. výzvy k předkládání
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

3.

32027

k převodu nevyčerpaných finančních
prostředků z minulých let

primátor hl.m.
Prahy

4.

32513

k revokaci usnesení Rady HMP č.1493 ze náměstek
dne 12.6.2018 k pořízení podkladů k
primátora
soutěži o návrh na budovu pro koncertní
Hlaváček
sál

5.

32456

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a
náměstek
kapitálových výdajů příspěvkové
primátora
organizace Institut plánování a rozvoje hl. Hlaváček
m. Prahy, na akci pořízení podkladů k
soutěži o návrh na budovu pro koncertní
sál

6.

32424

k návrhu na poskytnutí účelových
investičních dotací v rámci dotačního
programu "Zlepšování kvality ovzduší v
hl.m. Praze - pořízení ekologického
vytápění v domácnostech II" - 7. skupina

náměstek
primátora
Hlubuček

7.

32343

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

8.

32560

ke změně správcovství majetku mezi TSK náměstek
a.s. a Výstaviště Praha a.s.
primátora
Scheinherr

9.

32176

k žádosti pana Pavla Šprynara o prominutí náměstek
dluhu
primátora
Scheinherr

10.

32524

k návrhu na použití výnosů z prodeje
majetku hlavního města Prahy ve správě
příspěvkových organizací hlavního města
Prahy za rok 2018 a k návrhu na úpravu
rozpočtu hlavního města Prahy v roce
2019

3

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

11.

32529

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva zdravotnictví na krytí
výdajů na činnost poskytovatele
zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací
v roce 2019

12.

32487

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
určených pro MČ Praha 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

13.

32537

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery z Úřadu práce České republiky
na aktivní politiku zaměstnanosti
určených pro MČ HMP a poskytnutí
neinvestičních účelových dotací MČ
HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

32152

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy v roce 2019 v kapitole 08 Hospodářství a v kap. 10 - Pokladní
správa

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

32471

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha
náměstek
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra primátora
na podporu integrace cizinců na lokální
Vyhnánek
úrovni na rok 2019

16.

32340

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o neinvestiční
transfer určený městské části Praha 9 na
projekt spolufinancovaný EU v rámci
Europe for Citizens : H2O Water
Resources

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

32220

k návrhu na neprominutí dluhu a odpis
pohledávky hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

32075

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

4

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

19.

31572

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 - Dolní Počernice a Praha 18
(pozemky v k.ú.Dolní Počernice a v k.ú.
Letňany)

20.

32189

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 - Klánovice (cyklopřístřešky s
cyklostojany a cykloboxy v k.ú.
Klánovice)

21.

32261

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 - Zličín
(pozemky v k.ú. Sobín)

22.

32195

k návrhu na směnu pozemku parc.č.
radní Chabr
1292/4, části pozemku parc.č. 26/31 v k.ú.
Liboc a pozemku parc.č. 2957 v k.ú.
Ruzyně ve vlastnictví žadatele za část
pozemku parc.č. 26/29 a pozemek parc.č.
1294 v k.ú. Liboc ve vlastnictví hlavního
města Prahy

23.

30701

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 4057/2 o výměře 31 m2, parc. č.
4057/4 o výměře 27 m2 a parc. č. 4248/2
o výměře 9 m2 v k.ú. Dejvice, 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

radní Chabr

24.

32159

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú.
Štěrboholy z vlastnictví společnosti
Eukrate, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Chabr
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

25.

32440

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parcelní číslo 1204/2 s omezujícími
podmínkami po dobu 10-ti let, v k.ú.
Nebušice, obec Praha, z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

26.

31947

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti

radní Chabr

27.

32050

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti se
společností Rezidence Na Palouku s.r.o.

radní Chabr

28.

32210

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám,
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům
na výpovědi nájemních smluv

29.

31942

k návrhu na uzavření Dohody o ukončení
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace
DOT/04/02/007267/2018 s organizací
Středisko prevence a léčby drogových
závislostí - DROP IN, o.p.s.

radní Johnová

30.

31876

k návrhu na odstoupení od smlouvy s
dodavatelem služeb vybraným v rámci
zakázky Zajištění služeb externího
administrátora pro projekt Pražský
voucher na inovační projekty a projekt
Specializované vouchery

radní Šimral

31.

32553

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Financování asistentů pedagoga dle § 18
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů, na období leden srpen 2019"

radní Šimral

32.

32551

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u školy,
zřizované hlavním městem Prahou

radní Šimral

33.

32483

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

radní Šimral
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PŘEDKLÁDÁ

BOD
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34.

32506

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

radní Šimral

35.

32489

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

36.

32511

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Podpora odborného vzdělávání"

radní Šimral

37.

32345

k záměru umístění 20 pláten obrazového
radní Třeštíková
cyklu Alfonse Muchy Slovanská epopej v
majetku hl. m. Prahy na zámku v
Moravském Krumlově

38.

32556

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v
roce 2019

radní Třeštíková

39.

32072

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

40.

32435

ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol pověřená
v hlavním městě Praze za rok 2018
řízením MHMP

41.

32683

k návrhu na rozpracování usnesení 5.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
21. 3. 2019

42.

32569

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
27.2.2019 do 5.3.2019

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

32706

Informování Rady hl.m. Prahy o činnostech společnosti Kolektory Praha, a.s. do
března 2019

32731

Informace pro RHMP k záměru vybudování bioplynové stanice na území HMP

32526

Zpráva o výkonu agendy práva shromažďovacího na území hl. m. Prahy za období
roku 2018
Informace ke cvičení "Nová Radnice 2019"

32498

7

náměstek
primátora
Hlubuček
náměstek
primátora
Hlubuček
pověřená řízením
MHMP
pověřená řízením
MHMP

