PROGRAM
4. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 2. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 18. 1. 2021

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.
2.

39207

Organizační záležitosti
k pojmenování veřejných prostranství na
území hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
JUDr. Novaková

- elektronicky
3.

39079

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

10.15

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Ing. Andrle

- elektronicky
4.

38368

k návrhu Memoranda o koordinovaném
rozvoji území Palmovky

náměstek
primátora
Scheinherr

- stažen 14.12.20

5.

39204 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce
v rámci Mikro depa Florenc

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Ing. Šíma

10.30

Ing. Šíma

10.35

Ing. Žlebková,
řed. KCP, a.s.
Ing. Bartůněk,
předs. předst.
KCP, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr
6.

39238

k návrhu rozhodnout o žádosti nájemce,
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA
MOSTU, spolek, IČO: 49279131, o
prominutí nájemného plynoucího z
nájemní smlouvy uzavřené s hl.m.
Prahou, jako pronajímatelem

náměstek
primátora
Scheinherr
radní Třeštíková

- elektronicky
7.

39148 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy náměstek
a ke způsobu hlasování na řádné valné
primátora
hromadě společnosti Kongresové centrum Vyhnánek
Praha, a.s. konané dne 5. 2. 2021

1

MATERIÁL

BOD

TISK

8.

39143 k podání žádostí k realizaci 7 projektů
příspěvkových organizací v rámci 146.
výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020, podporovaného z
Fondu soudržnosti EU, prioritní osy 5. Energetické úspory, investiční priority 1,
SC 5.1.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

10.40

Mgr. Němcová

radní Šimral

10.45

Mgr. Němcová

radní Šimral

10.50

Ing. Žabka

10.55

Mgr. Dufková

ředitel MHMP

11.00

Ing. Pekárková
JUDr. Schmitz,
Schmitz &
Partner, advok.
kancelář, s.r.o.

ředitel MHMP

11.05

Ing. Pekárková

ředitel MHMP

11.10

- elektronicky
9.

39031 k záměru odboru SML MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Smíchovská
SPŠ, P 5 - vybudování haly pro prakt.
cvičení"
- elektronicky

10.

39200 k administrativním procesům projektu
Specializované vouchery, výzvy č. 2
spolufinancovaného z Operačního
programu Praha – pól růstu ČR

11.

37747

ke zrušení usnesení Rady HMP č. 1155 ze ředitel MHMP
dne 8. 6. 2020 a ke schválení nového
znění Pravidel pro zadávání veřejných
radní Zábranský
zakázek v podmínkách hlavního města
Prahy
- stažen 12.10.20
- stažen 19.10.20
- elektronicky

12.

38522

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníka zadávacího řízení k veřejné
zakázce "Elektromobily pro Prahu III"
- elektronicky

13.

39119

k záměru odboru služeb MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Servis
záložních zdrojů UPS"
- elektronicky

14.

38580

k návrhu na výjimku z Pravidel pro
zajišťování externích právních služeb pro
potřeby hl.m. Prahy
- 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.

39176

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

2.

39164

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 –
Bezpečnost

náměstek
primátora
Hlubuček

3.

38907 k návrhu OCP MHMP na uzavření
smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP, s Městskou částí PrahaKlánovice, na dobu určitou

4.

39122

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 náměstek
k podání žádosti o dotaci z Operačního
primátora
programu Životní prostředí
Vyhnánek

5.

39171

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

6.

39178

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v souvislosti s neinvestičním
transferem ze zahraničí přijatým v roce
2020 a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 9

náměstek
primátora
Vyhnánek

7.

39247

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
náměstek
výdajů vlastního hl.m. Prahy,
primátora
neinvestičních příspěvků příspěvkových
Vyhnánek
organizací hl.m. Prahy a úpravu limitu
prostředků na platy na rok 2021 v kapitole
05 - Zdravotnictví a sociální oblast

8.

38508

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, a
k návrhu výpovědi nájemní smlouvy

9.

39089

k revokaci usnesení Rady HMP č.1724 ze radní Chabr
dne 24.8.2020 k návrhu na úplatné nabytí
budovy č.p. 944 na pozemku parc. č. 1213
v k.ú. Holešovice

10.

38125

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 100/40 a 61/1 k.ú. Břevnov do
vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

11.

38620

k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks
sloupů veřejného osvětlení včetně
kabelového vedení v k.ú. Modřany z
vlastnictví společnosti Modřanský háj
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní Chabr

3

náměstek
primátora
Hlubuček

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

12.

38985

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parcelní číslo 277/16 v k.ú. Křeslice

13.

39002

k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/7
radní Chabr
pozemků parcelní číslo 2316/5 a 2316/6 v
k.ú. Vršovice

14.

37585

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 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice
a k.ú. Vinohrady)

15.

37059

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 a
odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý
Most a v k.ú. Kyje)

16.

39106

k návrhu na přiznání odměny k ocenění
radní Šimral
pracovních zásluh při dovršení životního
jubilea v roce 2021 ředitelkám a řediteli
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou v působnosti
odboru školství, mládeže a sportu MHMP

17.

39222

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 na rok 2021 určenou
na zajištění financování Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) u základních uměleckých škol,
zřizovaných hlavním městem Prahou a k
návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v roce 2021 u škol a školských
zařízení, zřizovaných hlavním městem
Prahou, v kap. 0416

18.

39229

k návrhu odpovědi na stížnost na
radní Šimral
Pedagogicko-psychologickou poradnu pro
Prahu 10, Jabloňová 3141/30a, Praha 10

19.

39104 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 31.12.2020"

4

radní Chabr

radní Šimral

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

20.

39117

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu bytu č.
NAB/11/02/028266/2020 uzavřené dne
24. 7. 2020 mezi hlavním městem Prahou
a Centrem sociálních služeb Praha

radní Zábranský

21.

39213

k návrhu na schválení pronájmu bytů
zvláštního určení hl. m. Prahy

radní Zábranský

22.

39193

k vyřizování žádostí o poskytnutí
ředitel MHMP
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, Městskou
policií hl. m. Prahy

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

39090

Informace k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky v projektu "Elektromobily pro Prahu"

primátor hl.m.
Prahy

39234

Informace pro Radu hl. m. Prahy k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního
rozpočtu a státních fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

5

