PROGRAM
35. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 11. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 25. 10. 2021
- zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 1. 11. 2021
BOD

TISK

1.
2.

41857

3.

41789

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Obnova technologické podpory
systému základních síťových služeb a
evidence ICT aktiv “

k návrhu Městského standardu pro
plánování, výsadbu a péči o uliční
stromořadí

I. náměstek
primátora
Hlaváček

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly

10.15

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

náměstek
primátora
Scheinherr
náměstek
primátora
Hlubuček
4.

41763

ke schválení Standardů hospodaření se
srážkovou vodou na území hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

10.20

RNDr. Kyjovský

5.

42065 k podání žádosti hl. m. Prahy o poskytnutí náměstek
podpory v rámci výzvy "Nové
primátora
obnovitelné zdroje v energetice (RES+)" Hlubuček
z Modernizačního fondu

10.25

RNDr. Kyjovský

6.

41897

k návrhu na uvolnění rezervy pro
náměstek
Městskou část Praha 16 na provedení
primátora
výstavby služebny Policie ČR v roce 2021 Hlubuček
z kap. 07 – BEZPEČNOST

10.30

JUDr.
Štalmachová
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

7.

42022

k návrhu na poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace Záchranné
brigádě kynologů Praha 2021 z rozpočtu
kap. 07 - BEZPEČNOST a úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce
2021

8.

42012

9.

42202

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

JUDr.
Štalmachová

k návrhu opětovného ukončení dvou
náměstek
nájemných smluv s nájemcem veřejných primátora
hlídaných parkovišť ve správě Technické Scheinherr
správy komunikaci hl. m. Prahy a.s., s
nímž jsou v současné době vedeny soudní
spory o platnost dvou původně podaných
výpovědí

10.40

Ing. Šíma

k návrhu Plánu zimní údržby komunikací
hl.m. Prahy v období 2021 – 2022

náměstek
primátora
Scheinherr

10.45

Ing. Šíma

10.

42064 k návrhu na poskytnutí účelové investiční
dotace MČ Praha 6 na doplnění chodníku
v ul. Pod Juliskou a neinvestiční dotace
MČ Praha 7 pro potřeby obnovy a úpravy
dopravního značení na dětském
dopravním hřišti

náměstek
primátora
Scheinherr

10.50

Ing. Šíma

11.

42233 k návrhu na navýšení účelové investiční
dotace na výstavbu dvou podchodů u
ulice Kbelská pod železniční tratí Praha
Vysočany - Lysá nad Labem

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Kalina, MBA

12.

42232 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
náměstek
Prahy na rok 2021 a poskytnutí účelových primátora
dotací městským částem hl. m. Prahy
Vyhnánek

11.00

Ing. Paneš, Ph.D.

13.

41629

radní Chabr

11.05

Ing. Rak

14.

41293 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v
k.ú. Dolní Měcholupy

radní Chabr

11.10

Ing. Rak

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 4444/20, parc.č. 4444/21, parc.č.
4444/22, parc.č. 4444/25 a parc.č.
4444/26 v k. ú. Žižkov z vlastnictví
společnosti České dráhy, a.s. do
vlastnictví hlavního města Prahy
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PŘIZVANÍ

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

15.

42080 k podání žádostí hl. m. Prahy o poskytnutí radní Chabr
podpory v rámci Výzvy RES+ č. 1/2021 Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Modernizačního fondu EU pro vybrané
objekty odboru HOM MHMP

11.15

Ing. Rak

16.

40823 k záměru na realizaci veřejné zakázky
radní Chabr
„Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín“
a k zavedení nové investiční akce do
centrálního číselníku akcí a úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

11.20

Ing. Rak
Zástupce
INCONEX, a.s.

17.

41677 k návrhu na schválení návrhu započtení
plochy pozemků hlavního města Prahy
pro výpočet koeficientů míry využití
území pro Nový Veleslavín, a.s.

radní Chabr

11.25

Mgr. Dytrychová

18.

39316

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
42872 Dům seniorů Bohnice, etapa 0002
a 0001; zhotovitel

radní Johnová

11.30

Ing. Kalina, MBA

19.

42152 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy pro rok 2021 v oblasti
sociálních služeb na základě "Programu
podpory registrovaných sociálních služeb
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří
poskytují sociální služby zejména na
území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m.
Prahy pro rok 2021 - II.“ a úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce
2021

radní Johnová

11.35

Ing. Mezková,
MPA

20.

41936 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Domov Svojšice
a k odsvěření movitého majetku

radní Johnová

11.40

Ing. Mezková,
MPA

21.

42185

k volbě přísedících Městského soudu
v Praze

radní Kordová
Marvanová

11.45

Mgr. Štefaňák

22.

41903

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí individuální neinvestiční
účelové dotace v oblasti sportu
Beachklubu Ládví z.s.

11.50

Mgr. Němcová

3

MATERIÁL

BOD

TISK

23.

42106 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění
služeb při realizaci programu DoToho! a
k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
v roce 2021

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.55

Ing. Kubešová

radní Šimral

12.00

Ing. Kubešová

- stažen 1.11.21
24.

41337 k návrhu na vyhlášení dotačního
programu Asistenční vouchery hlavního
města Prahy v rámci projektu Prague
Smart Accelerator financovaného z
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání

25.

41963

k výsledku výběrového řízení na
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

radní Třeštíková

12.05

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Ing. Sobotka

26.

42164

k návrhu uzavření dodatku č. 2 k
radní Zábranský
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci č.
INO/16/06/000383/2019 uzavřené dne 12.
12. 2019 mezi hlavním městem Prahou a
Městskou částí Praha 11

12.10

Ing. Tunkl

- přerušen 1.11.21
27.
28.
29.

30.

42261

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 31. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 11. 11.
2021 - k revokaci usnesení Rady HMP č.
2718 ze dne 1. 11. 2021
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

4

12.15
primátor hl.m.
Prahy

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

41690

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
poskytnutí a vypořádání podílů
spolufinancování na projekty OP PPR
realizované PO HMP v roce 2021

primátor hl.m.
Prahy

2.

41874

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových primátor hl.m.
výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce
Prahy
2021

3.

42026 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy v primátor hl.m.
kap 09 - vnitřní správa v roce 2021
Prahy

4.

41175

k výzvě Městského soudu v Praze, aby
rada hlavního města Prahy v řízení o
žalobě proti rozhodnutí rady hlavního
města Prahy ze dne 16. března 2020, č.j.
MHMP 258068/2020, zahájeném dne 21.
května 2020 pod sp. zn. 15 A 52/2020
(dále jen „řízení o žalobě“) předložila
soudu vlastní vyjádření k žalobě, popř.
aby se ztotožnila s obsahem vyjádření k
žalobě ze dne 10. července 2020, které
soudu podal Magistrát hlavního města
Prahy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

5.

42119

k návrhu na změnu účelu finančních
prostředků poskytnutých MČ Praha 7 k
čerpání v roce 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

41628

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

7.

41953

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

8.

41974

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 10
na úhradu nákladů za sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl.m. Prahy

9.

42159

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 14
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10.

42196

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnuté investiční transfery ze státního Vyhnánek
rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v souvislosti s financování
projektů z programu Podpora zajištění
vybraných investičních podpůrných
opatření při vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními potřebami,
zavedení nových investičních akcí do
centrálního číselníku akcí vč. stanovení
celkových nákladů akcí

11.

42200

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva kultury v souvislosti s
financováním projektu z Programu
udržitelnosti pro muzea II.

12.

42218

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 5 a
Praha 19 na úhradu nákladů za sociální
pohřby a poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl.m. Prahy

13.

42231

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfery z Ministerstva
zdravotnictví na specializační vzdělávání
nelékařů

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

42267

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

42027

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7
k podání žádosti o dotaci z Úřadu vlády
ČR v rámci programu Podpora terénní
práce v roce 2022

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

42298 k zajištění a provedení inventarizace
majetku a závazků hl.m. Prahy k
31.12.2021

17.

42158

náměstek
primátora
Vyhnánek

radní Chabr

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou (domy dětí a mládeže,
základní umělecké školy)
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18.

42168

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou (střední odborná učiliště,
pedagogicko-psychologické poradny,
dětské domovy a domovy mládeže)

19.

42170

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou (gymnázia, střední
odborné školy, vyšší odborné školy,
speciální školy, školní jídelna)

20.

42203

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 u škol a
školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
hlavní město Praha a u škol a školských
zařízení, jejichž zřizovatelem jsou
městské části hlavního města Prahy

21.

42074

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby ART
ECON - Střední škola a vyšší odborná
škola Praha, s.r.o., se sídlem Praha 8, Nad
Rokoskou 111/7, PSČ 18200, IČO 457 96
955, v rejstříku škol a školských zařízení

22.

42108

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby
Gymnázium Paměti národa, s.r.o., se
sídlem Opatovická 160/18, Praha 1 Nové Město, v rejstříku škol a školských
zařízení

radní Šimral

23.

42114

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby
Metropolitní odborná umělecká střední
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Táborská
350/32, Nusle, 140 00 Praha 4, v rejstříku
škol a školských zařízení

radní Šimral

24.

42129

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Soukromá
střední odborná škola a Soukromé střední
odborné učiliště BEAN, s.r.o., se sídlem
Českobrodská 362/32a, Praha 9, v
rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

25.

42130

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Střední
škola managementu a služeb a Základní
škola s.r.o., se sídlem Ve Lhotce 814/2,
Praha 4 - Kamýk, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

7

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

26.

42143

k vydání souhlasného stanoviska k zápisu
budoucí školské právnické osoby s
názvem Gymnázium ARTION, bez sídla
společnosti, bez místa poskytovaného
vzdělávání, do rejstříku škol a školských
zařízení a do rejstříku školských
právnických osob

radní Šimral

27.

42146

k vydání souhlasného stanoviska k zápisu
právnické osoby School for Future gymnázium s.r.o., se sídlem Praha 1,
Opatovická 160, do rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

28.

42183

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší
odborná škola prevence kriminality a
krizového řízení Praha, s.r.o., se sídlem
Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 Kobylisy, IČO 25109138, v rejstříku škol
a školských zařízení

radní Šimral

29.

42187

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Obchodní
akademie Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9,
Vinořská 163/17

radní Šimral

30.

42223

k vydání nesouhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Soukromá
vyšší odborná škola umění a reklamy,
s.r.o., se sídlem Pošepného náměstí
2022/2, Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol
a školských zařízení

31.

42050

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední škola a vyšší odborná
škola umělecká a řemeslná, se sídlem
Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, v rejstříku
škol a školských zařízení

32.

42260 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní Šimral
na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport

33.

42184

k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

34.

42198 k návrhu na pronájem bytů zvláštního
určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

35.

42247 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský
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36.

41876

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
15.9.2021 do 21.9.2021

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

42083

k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy

42310

k městským organizacím a společnostem a tzv. "Milostivému létu"

primátor hl.m.
Prahy
radní Chabr
radní Kordová
Marvanová
ředitel MHMP
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