PROGRAM
3. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 1. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 14. 1. 2019
BOD

TISK

1.
2.

29146

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
Organizační záležitosti
k návrhu celoměstsky významné změny
vlny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2829/00
(Praha - Zbraslav; výstavba hasičské
zbrojnice)

náměstek
primátora
Hlaváček

- staženo 17.4.2018
- předáno 15.1.2019
3.

31051

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení k veřejné
zakázce „stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa
0027 TI pro HZ“

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP
Ing. Vejvodová,
starostka MČ
Praha – Zbraslav

náměstek
primátora
Hlubuček

10.15

Ing. Prajer

RNDr. Kyjovský

- předáno 15.1.2019
4.

31986

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
náměstek
výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 primátora
- Městská infrastruktura na rok 2019 a
Hlubuček
poskytnutí účelové jednorázové
neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování
sběrného dvora

10.20

5.

31910

ke změně členů dozorčí rady společnosti
Pražské služby, a.s.

náměstek
primátora
Hlubuček

10.25

VH

6.

32069

k žádosti o svolání valné hromady
společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., k
doporučení k zastupování hl.m. Prahy na
této valné hromadě

náměstek
primátora
Hlubuček

10.30

7.

32070

k žádosti o svolání valné hromady
náměstek
společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., primátora
k doporučení k zastupování hl.m. Prahy
Hlubuček
na této valné hromadě

10.35

1

BOD

TISK

MATERIÁL

8.

32011

ke schválení smluv o výkonu funkce
členů dozorčí rady společnosti Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
zvolených zaměstnanci společnosti

VH

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Scheinherr

10.40

PŘIZVANÍ

- předáno 15.1.2019
9.

31765

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva k pozemku parc. č.
1799/20 v k.ú Hostivař

radní Chabr

10.45

Ing.Rak, BBA

10.

31690

k návrhu na udělení dotací
radní Šimral
prostřednictvím projektu Pražský voucher
na inovační projekty a projektu
Specializované vouchery
spolufinancovaných v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

10.50

Ing. Dobrovský

11.

31787

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě č. DIL/62/03/005734/2018
(Objednatel), č. 169/2018 (Poskytovatel)

radní Třeštíková

10.55

Mgr. Cipro

- předáno 15.1.2019
12.

32029

k návrhu jmenování předsedy, tajemníka a radní Třeštíková
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

11.00

Mgr. Cipro

13.

32024

k revokaci usnesení Rady HMP č.1383 ze radní Třeštíková
dne 5.6.2018 ke zřízení komise Rady
HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v
oblasti kultury a umění a jmenování jejích
členů

11.05

Mgr. Cipro

14.

32063

k revokaci usnesení Rady HMP č.1483 ze radní Třeštíková
dne 12.6.2018 k Programu "2 % na
umění" - pořízení uměleckých děl do
veřejného prostoru hlavního města Prahy
a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC a k návrhu na jmenování členů
Komise Rady HMP pro umění ve
veřejném prostoru

11.10

Mgr. Cipro

2

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

15.

32002

k návrhu na personální obsazení a náplň
činnosti Komise Rady HMP pro
památkovou péči

radní Třeštíková

11.15

k návrhu na zrušení výběrových řízení na radní Zábranský
uzavření nájemních smluv k bytům hl. m.
Prahy na základě výsledků výběrových
řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření
smlouvy o nájmu bytu

11.20

PŘIZVANÍ

- předáno 17.1.2019
16.

31917

- předáno 17.1.2019
17.

Podání

18.

Operativní rozhodování Rady HMP

19.

31997

11.25

k revokaci usnesení Rady HMP č. 32 ze
primátor hl.m.
dne 14.1.2019 k návrhu programu jednání Prahy
3. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
24.1.2019
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

20.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

31934

k revokaci usnesení Rady HMP č.428 ze
dne 6.3.2018 k vyhlášení 42. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 4 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

31969

k návrhu na pověření členů Zastupitelstva primátor hl.m.
hlavního města Prahy k provádění
Prahy
sňatečných obřadů

3.

31879

k návrhu na poskytnutí účelových
investičních dotací v rámci dotačního
programu "Zlepšování kvality ovzduší v
hl.m. Praze - pořízení ekologického
vytápění v domácnostech II" - 6. skupina

3

náměstek
primátora
Hlubuček

Ing.Tunkl

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

4.

31892

k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti
nájemce, změnit formou Dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č.
NAP/54/09/010401/2016 dobu nájmu, a
to na dobu neurčitou

náměstek
primátora
Hlubuček

5.

31822

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou se
žadatelem na část pozemku parc. č.
1204/1 v k.ú. Liboc ve vlastnictví HMP,
svěřeného do správy OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

32036

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů vlastního hl. m. Prahy a úpravu
rozpočtu neinvestičních příspěvků
příspěvkových organizací hl.m. Prahy na
rok 2019 v kap. 01, 05 a 08

náměstek
primátora
Vyhnánek

7.

32037

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů vlastního hl. m. Prahy a úpravu
rozpočtu neinvestičních příspěvků
příspěvkových organizací hl.m. Prahy na
rok 2019 v kap. 05

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

32038

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
náměstek
výdajů v kapitole 09 - PER MHMP na rok primátora
2019
Vyhnánek

9.

32039

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů Městské policie hl. m. Prahy na
rok 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.

31987

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů vlastního hl. m. Prahy a úpravu
rozpočtu neinvestičních příspěvků
příspěvkových organizací hl.m. Prahy na
rok 2019 v kap. 02, 03, 06 a 07

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.

31388

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 4045/33 o výměře 674 m2 v k.ú.
Strašnice

radní Chabr

12.

31410

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc. č. 876/25, k. ú. Střížkov, obec Praha,
do vlastnictví hlavního města Prahy

13.

31487

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 2515/2 o výměře 3 m2 v k.ú.
Hloubětín

radní Chabr

14.

31079

k návrhu na úplatné nabytí stavby bez
čp/če v k.ú. Suchdol na pozemku ve
vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

4

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

15.

31306

k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného
osvětlení v k.ú. Slivenec z vlastnictví
společnosti CENTRAL GROUP Kamýk
s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

16.

31207

k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks
nových ramen na veřejném osvětlení v
k.ú. Kyje, obec Praha z vlastnictví
společnosti SIKO KOUPELNY a.s. do
vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

17.

31461

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 3
(pozemky v k.ú. Žižkov)

18.

31421

k návrhu obecně závazné výhlášky, 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 věci z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 3 (pozemek v k.ú. Vysočany)

19.

30837

k návrhu na výmaz zástavního práva,
zapsaného na LV č. 480, k.ú. Smíchov,
obec Praha

radní Chabr

20.

30705

k návrhu na výmaz věcného břemene
zapsaného na LV č. 1378, k.ú. Záběhlice,
obec Praha

radní Chabr

21.

30880

k návrhu na výmaz věcného břemene
radní Chabr
zapsaného na LV č. 807, k.ú. Košíře, obec
Praha

22.

31971

k návrhu na poskytnutí pracovního volna radní Johnová
řediteli Zdravotnické záchranné služby hl.
m. Prahy

23.

31817

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

24.

31743

k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k
dohodám o vzájemné výměně bytů

radní Zábranský

25.

31585

k návrhu na uzavření nájemních smluv k radní Zábranský
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku
na uzavření smlouvy o nájmu bytu

5

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

26.

30103

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504
a poskytnutí finančních prostředků
formou daru příjemci ALZHEIMER
HOME z.ú.

pověřená
řízením MHMP

27.

31554

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor a movitých věcí se
Střední odbornou školou a středním
odborným učilištěm, Praha - Čakovice

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

32013

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k primátor hl.m.
4.Q. 2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015
Prahy

32008

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding a.s.
ke dni 31.12.2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

6

radní Chabr

