PROGRAM
6. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 2. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 8. 2. 2021
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.
2.

Organizační záležitosti
39227 k vyhodnocení FÁZE 1 projektu
koncertního sálu hl. m. Prahy, schválení
projektového záměru FÁZE 2 a
personální změně v Komisi Rady hl.m.
Prahy pro vznik koncertního sálu hl.m.
Prahy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

ČAS

PŘIZVANÍ

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

- elektronicky
3.

39277

k návrhu na zajištění financování projektu náměstek
„EU – Kotlíkové dotace Praha III“ a k
primátora
úpravě rozpočtu odboru OCP MHMP v
Hlubuček
roce 2021

10.15

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.20

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

- elektronicky
4.

39290

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Zajištění pracovnělékařských služeb pro
potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4
roky"
- elektronicky

5.

38286 ke spolupráci na stavebních úpravách na
území MČ Praha 19 v rámci akcí BESIP

náměstek
primátora
Scheinherr

10.25

Ing. Šíma

6.

39320 k záměru odboru HOM MHMP na
náměstek
realizaci veřejné zakázky s názvem
primátora
„Revitalizace objektu č. 4 – Burza,
Vyhnánek
Holešovická tržnice“ a k návrhu na
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
s názvem „Hala č. 4 Pražská tržnice v
Holešovicích, Burza – zajištění činností
pro výstavbu“

10.30

Ing. Rak

7.

39212

10.35

Ing. Paneš
představenstvo
THMP, a.s.
dozorčí rada
THMP, a.s.

VH

k obchodně-finančnímu a investičnímu
plánu Technologie hlavního města Prahy,
a.s. na rok 2021
- elektronicky

1

radní Chabr

BOD

TISK

8.

38919

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

10.40

Mgr. Dytrychová
P. Vorlíček,
znalec

radní Chabr

10.45

Mgr. Dytrychová

radní Chabr

10.50

Mgr. Dytrychová
Ing. Rak

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě radní Chabr
budoucí směnné mezi společností
Starochodovská a.s., společností SHELIA
s.r.o. a hl.m. Prahou

10.55

Ing. Rak
Mgr. Dytrychová

radní Chabr
radní Třeštíková

11.00

Ing. Rak
Mgr. Bouška,
místopřed. předst.
TCP, a.s.

radní Johnová

11.05

Mgr. Ježek
Mgr. Červený

k záměru na nabytí nemovitostí pro
radní Johnová
bydlení lidí s PAS+ s chováním náročným
na péči

11.10

PhDr. Klinecký

11.15

PhDr. Klinecký

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1717 ze radní Chabr
dne 18. 7. 2017 k návrhu na schválení
Pravidel pro vyřizování žádostí o
udělování souhlasu s využitím pozemků
hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry
využití území, tj. koeficientů KPP
(koeficient podlahové plohy) a KZ
(koeficient zeleně) dle platného územního
plánu hl. m. Prahy
- elektronicky

9.

34432

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
zřízení služebnosti se společností Povodí
Vltavy, státní podnik
- elektronicky

10.

38135

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti s
Povodím Vltavy, státní podnik
- stažen 5.10.20
- elektronicky

11.

36388

- elektronicky
ke schématu provozování vestaveb v
obloucích Negrelliho viaduktu hl. m.
Prahou

12.

39296

13.

39312 k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Správa pražských hřbitovů
- elektronicky

14.

38020

- elektronicky
15.

38021

k dalšímu postupu ve věci objektu
barokního zámku svěřeného příspěvkové
organizaci HMP Domov Svojšice
- elektronicky

2

radní Johnová

ČAS

PŘIZVANÍ

39126 k návrhu na poskytnutí grantů formou
radní Johnová
dotace hlavního města Prahy pro rok 2021
v oblasti sociálních služeb na základě
Programu podpory registrovaných
sociálních služeb poskytovaných
občanům hlavního města Prahy pro rok
2021 – Doplňková síť

11.20

PhDr. Klinecký

17.

39292 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“ a úpravu rozpočtu

radní Johnová

11.25

PhDr. Klinecký

18.

39289 k návrhu poskytnutí dotací hlavního
radní Johnová
města Prahy v působnosti odboru
sociálních věcí Magistrátu hlavního města
Prahy - Program v oblasti rodinné politiky
pro rok 2021

11.30

PhDr. Klinecký

19.

36571 k návrhu na schválení Základních směrů
prorodinné politiky hlavního města Prahy
na období 2021 - 2022

11.35

PhDr. Klinecký

11.40

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.45

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.50

Ing. Žabka

BOD

TISK

16.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

radní Johnová

- elektronicky
20.

39094

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Šimral
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 rekonstrukce oken a fasády" v objektu a
areálu Karlínské obchodní akademie a
vyšší odborné školy ekonomické, Praha 8,
Kollárova 271/5
- elektronicky

21.

38796

k Plánu rozvoje sportu a sportovních
zařízení v hl. m. Praze 2021 – 2032
- elektronicky

22.

39293 k administrativním procesům projektu
Specializované vouchery, výzvy č. 2
spolufinancovaného z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

3

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Třeštíková

11.55

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Mgr. Hajná

radní Třeštíková

12.00

MgA. Sulženko,
Ph.D.

25.

39133 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP radní Zábranský
č. 61 ze dne 19. 1. 2016, ve znění
usnesení Rady HMP č. 240 ze dne 10. 2.
2020, k návrhu prodeje bytových domů,
zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji
bytových jednotek, bytových domů,
zastavěných a funkčně souvisejících
pozemků ve vlastnictví hlavního města
Prahy - Podnádražní, č. p. 367

12.05

Ing. Tunkl

26.

38406

ředitel MHMP

12.10

Ing. Pekárková
JUDr. Schmitz

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 24. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18. 2. 2021 Prahy
- k revokaci usnesení Rady HMP č. 232
ze dne 8. 2. 2021

12.15

BOD

TISK

23.

39209

MATERIÁL
k návrhu na poskytnutí dotací v rámci
"Programu v oblasti podpory aktivit
integrace cizinců na území hl. m. Prahy
pro rok 2021"

PŘIZVANÍ

- elektronicky
24.

39041

k návrhu na poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace ústavu
Kreativní Praha, z.ú. v roce 2021
- elektronicky

k záměru odboru služeb MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Dodávka
kancelářského nábytku pro MHMP"
- elektronicky

27.
28.
29.

30.

39455

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

4

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

39310

k zániku mandátu členky Zastupitelstva
hlavního města Prahy JUDr. Jaroslavy
Janderové a k předání osvědčení členu
Zastupitelstva hlavního města Prahy Ing.
Jiřímu Kubíčkovi

primátor hl.m.
Prahy

2.

39400

k návrhu na personální změnu v Komisi
Rady hl. m. Prahy pro ICT

primátor hl.m.
Prahy

3.

39105

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 náměstek
- Městská infrastruktura na rok 2021
primátora
Hlubuček

4.

39369

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap.
primátora
02 - Městská infrastruktura
Hlubuček

5.

39411 návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových
výdajů odboru INV v roce 2021 v kap. 03
- Doprava

6.

39329 k návrhu na úpravu běžných výdajů na
náměstek
rok 2021 MHMP INV a MHMP ODO SK primátora
pro zajištění běžné, letní a zimní údržby
Scheinherr
dokončených a nevyvedených staveb

7.

39342

k návrhu na úpravu provozu záchytného
parkoviště P+R Troja se smíšenou funkcí
pro rok 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

8.

39370

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha
20 k podání žádosti o poskytnutí
investiční dotace z Národní sportovní
agentury

náměstek
primátora
Vyhnánek

9.

39464

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP radní Chabr
č. 2968 ze dne 21. 12. 2020 k uzavření
Dohody o exitu, uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytování služeb č.
DIL/35/04/009117/2020, uzavření
Rámcové smlouvy o dílo na zajištění
projektové a inženýrské činnosti a
schválení záměru na realizaci pořízení
nového městského mobiliáře společností
Technologie hl. m. Prahy

10.

38877

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv

11.

38632

k personálním změnám v Komisi Rady hl. radní Chabr
m. Prahy pro využití nákladového nádraží
Žižkov

12.

38906

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 1205/14 v k.ú. Chodov

náměstek
primátora
Scheinherr

radní Chabr
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

13.

38962

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 737/85 v k.ú. Vysočany

radní Chabr

14.

39072

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 2100/5 , parc. č. 2099 , parc. č.
2100/4 a části pozemku parc. č. 3823/10
v k. ú. Libeň

radní Chabr

15.

38684

k návrhu na úplatný převod pozemku
radní Chabr
parc. č. 2590/2 o výměře 1 m2 k.ú. Libeň

16.

39195

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 963/31 v k. ú. Lhotka

radní Chabr

17.

39208

k návrhu na schválení úplatného převodu
zastavěného pozemku parc. č. 1227/35 o
výměře 2 m2 k.ú. Libeň

radní Chabr

18.

38761

k návrhu na majetkoprávní vypořádání
pozemku parc. č. 1227/55 k.ú. Libeň

radní Chabr

19.

39082

k návrhu na poskytnutí náhrady podle
zák.č. 229/1991 Sb.

radní Chabr

20.

39152

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 12
(pozemek v k.ú. Cholupice a pozemky v
k.ú. Modřany)

21.

38710

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 věci z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 11 (svěření podílu objektu
č.pop. 874 v k.ú. Háje a stanovení
omezujících podmínek pro svěřené
nemovitosti v k.ú. Chodov)

22.

38960

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti s
CETIN, a.s.

23.

39217

k revokaci usnesení Rady HMP č.1471 ze radní Šimral
dne 13.7.2020 k návrhu na určení úkolů
souvisejících s podáním žádosti o
podporu Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci
Výzvy č. 02_19_078 Implementace
krajských akčních plánů II
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radní Chabr

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

24.

39366

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT pro soukromé školství na území
hlavního města Prahy

radní Šimral

25.

39387

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 v kap.
0416

radní Šimral

26.

39335

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelové dotace - jednoletého grantu s
příjemcem dotace TJ Břevnov, z.s.

radní Šimral

27.

39096 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - vratka
dotace MŠMT

28.

39330

k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. radní Třeštíková
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, ve znění
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 487 ze dne
25.3.2019 a usnesení Rady hl. m. Prahy č.
1103 ze dne 1.6.2020

29.

39190

k návrhu změny v seznamu vybraných
žadatelů o pronájem bytu z výstavby
realizované Bytovým družstvem Kulatý
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a
k výběru nového žadatele o pronájem
bytu z této výstavby

radní Zábranský

30.

38679

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
na rok 2021 v kap. 09

ředitel MHMP

radní Šimral

Informace :
TISK
39479

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k dosavadním obsazením funkcí v městských společnostech

7

radní Chabr

