PROGRAM
38. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 11. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 8. 11. 2021
- zápis z 36. jednání Rady HMP ze dne 15. 11. 2021
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

1.
2.

42314

Organizační záležitosti
ke schválení projektu v rámci 60. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

3.

42229

k návrhu Memoranda o porozumění mezi
hl. m. Prahou a Mastercard Europe SA

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Petr

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Mgr. Károly

primátor hl.m.
Prahy

10.25

Ing. Kubešová

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Andrle

- přerušen dne 22.11.21
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě č. INO/32/04/000189/2020
uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a
Technologií hlavního města Prahy, a.s.

4.

41685

5.

40596 Anti Vendor Lock-In (AVLIS) strategie
hl. m. Prahy

6.

42212

k záměru Městské policie hl. m. Prahy na
realizaci veřejné zakázky "Zajištění
veterinární péče pro Útulky pro opuštěná
zvířata"

náměstek
primátora
Hlubuček

10.30

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

7.

42116

k návrhu na rozhodnutí o výběru
dodavatele na veřejnou zakázku Stavba č.
0196 TV Klánovice, etapa 0003
Komunikace III, 2. část

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

Ing. Kalina, MBA

8.

42207

k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce,
modernizace a rozvoje
vodohospodářského majetku
zajišťovaných Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. v roce
2022 - 1. návrh

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

Ing. Válek,
předseda
představ. PVS a.s.

1

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhu na poskytnutí dotace v rámci
Programu Čistá energie Praha 2021 V.

náměstek
primátora
Hlubuček

10.45

RNDr. Kyjovský

42256

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících
po železnici na linkách S49 a S61“

náměstek
primátora
Scheinherr

10.50

Ing. Šíma
Ing. et Ing.
Tomčík, ředitel
ROPID

11.

42044

k návrhu na uzavření dohody o
vypořádání bezdůvodného obohacení a
narovnání s Ministerstvem obrany

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Šíma

12.

42397 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy náměstek
na rok 2022, finančních vztahů hl. m.
primátora
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na Vyhnánek
rok 2022, rozdělení příspěvku na výkon
státní správy ze státního rozpočtu na rok
2022 městským částem hl. m. Prahy a
střednědobého výhledu rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy do roku 2027

11.00

Ing. Paneš, Ph.D.

13.

42394 k uzavření dodatků ke Smlouvám o dílo k
projektům rekonstrukce divadla Spirála,
Rekonstrukce Křižíkových pavilonů a
rekonstrukce restauračního pavilonu
Bohemia v areálu Výstaviště Praha 7

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.05

Ing. Rak
Představenstvo
Výstaviště Praha,
a.s.

14.

42500 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníků mezinárodní otevřené
vícekolové architektonicko-krajinářské
soutěže o návrh "Meziprostory Pražské
tržnice“

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.10

Ing. Rak

15.

41231

k návrhu na schválení uzavření dodatku k
nájemní smlouvě, k návrhu výpovědi z
nájemní smlouvy a vyjádření nezájmu na
dalším trvání nájemních smluv

radní Chabr

11.15

Ing. Rak

16.

41835

k návrhu vyhlášení Programu k projektu
"Rodiny a děti sociálně vyloučené a
ohrožené sociálním vyloučením a
institucionalizací" pro rok 2022

radní Johnová

11.20

Ing. Mezková,
MPA

BOD

TISK

9.

42281

10.

MATERIÁL

2

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

17.

42120

18.

k návrhu vyhlášení Programu k projektu
"Transformace systému péče o Pražany,
kteří potřebují intenzivní podporu a byli
umísťováni do zařízení mimo HMP,
včetně posílení kapacit péče v hl. městě
Praze" pro rok 2022

radní Johnová

11.25

Ing. Mezková,
MPA

42122

k návrhu vyhlášení Programu k projektu
"Podpora vybraných druhů sociálních
služeb v krajské síti sociálních služeb na
území hl. města Prahy na roky 20192022" pro rok 2022

radní Johnová

11.30

Ing. Mezková,
MPA

19.

42269

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0582 a
kap. 0924

radní Johnová

11.35

Ing. Mezková,
MPA

20.

42008

k návrhu na dofinancování lékařské
pohotovostní služby zajišťované a
financované hlavním městem Prahou v
roce 2021

radní Johnová

11.40

Mgr. Ježek

21.

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

radní Šimral

11.45

Ing. Kubešová

22.

41941

k záměru odboru SML MHMP na
radní Šimral
realizaci veřejné zakázky "Mateřská škola
a Základní škola, P 9 - nástavba MŠ,
Litvínovská 300, Praha 9"

11.50

Mgr. Němcová

23.

41196

k návrhu na uzavření mediační dohody
vzešlé z řešení neplnění smluvních
ujednání zhotovitelem investiční akce č.
ORG 0042918 "VOŠZ a SZŠ Alšovo
nábřeží - Vybudování jídelny"

radní Šimral

11.55

Mgr. Němcová

24.

42081

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
44806 ZŠ Šeberov; Technický dozor
stavebníka"

radní Šimral

12.00

Ing. Kalina, MBA
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PŘIZVANÍ

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

25.

41521

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
vyloučení účastníka zadávacího řízení, o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební,
Dušní, P1 - výstavba tělocvičny;
zhotovitel" a k návrhu na úpravu
celkových nákladů investiční akce

radní Šimral

12.05

Ing. Kalina, MBA

26.

42024

k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2021

radní Třeštíková

12.10

MgA. Sulženko,
Ph.D.

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

27.
28.
29.

12.15

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

42431

k návrhu na pověření člena Zastupitelstva
hlavního města Prahy Ing. Jiřího Kubíčka
k provádění sňatečných obřadů

primátor hl.m.
Prahy

2.

42401

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2680 ze primátor hl.m.
dne 1.11.2021 k úpravě rozpočtu hl. m.
Prahy
Prahy za účelem financování projektů z
Operačního programu Praha – pól růstu
ČR v roce 2021 a za účelem vypořádání
projektů z Operačního programu Praha –
pól růstu ČR v roce 2021

3.

42294

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

primátor hl.m.
Prahy

4.

42190

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

primátor hl.m.
Prahy

4

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

5.

41441

k návrhu na uzavření Smlouvy o
spolupráci s PVS v rámci stavby č. 6963
Celk. přest a rozšíření ÚČOV na Císař.
ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka,
realizace Dodatečných opatření

6.

41723

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP náměstek
na rok 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce a
primátora
kap. 02 - Městská infrastruktura
Hlubuček

7.

41600

k návrhu na úplatné nabytí
spoluvlastnického podílu na pozemku č.
parc. 1061/1 v kat. ú. Hlubočepy do
vlastnictví hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

8.

42316

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 Bezpečnost a k návrhu na zavedení nové
investiční akce

náměstek
primátora
Hlubuček

9.

42368

k návrhu na uvolnění rezervy pro
náměstek
Městskou část Praha 6 na provedení
primátora
rekonstrukce otopné soustavy služebny
Hlubuček
Městské policie v roce 2021 z kap. 07 BEZPEČNOST a změnu účelu finančních
prostředků ponechaných městské části
Praha 4 k čerpání v roce 2021

10.

42459

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o náměstek
finanční prostředky ze státního rozpočtu
primátora
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro Vyhnánek
MČ Praha 2 na úhradu nákladů za sociální
pohřeb a poskytnutí finančních prostředků
městské části hl. m. Prahy

11.

42329

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené pro MČ
HMP, poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 13 a
Praha 19 a na úpravu rozpočtu v
souvislosti s vratkou dotace na výkon
pěstounské péče od MČ Praha 3

12.

42393

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
2014+ na financování projektu Zajištění
výkonu funkce ZS ITI Pražské
metropolitní oblasti III.
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náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

13.

42444

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektů z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

42433

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

42061

k návrhu na uzavření dohod o uznání
dluhů a způsobech jejich vypořádání

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

42070

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a smluv o výpůjčce

17.

42090

k návrhu na schválení uzavření dodatků k
nájemním smlouvám

radní Chabr

18.

42093

k návrhu na uznání vlastnického práva k
pozemku parc. č. 1376/291 o výměře 117
m2 v k.ú. Řeporyje

radní Chabr

19.

42060

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 17
(odejmutí vodohospodářského majetku v
k.ú. Řepy)

20.

42148

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 1 (stavby
veřejného osvětlení v k.ú. Nové Město)

21.

41766

k návrhu směny části pozemku parc.č.
1886/1 v k.ú. Michle ve vlastnictví
fyzické osoby za část pozemku parc.č.
3336/1 v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m.
Prahy
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radní Chabr

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

22.

41991 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a smluv o výpůjčce

23.

42286

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba hlavního
města Prahy a úpravu rozpočtu hl. m.
Prahy v kap. 05 pro rok 2021

radní Johnová

24.

41791

k návrhu na odpis nedobytných
pohledávek příspěvkových organizací v
působnosti odboru SOV MHMP v roce
2021

radní Johnová

25.

42318

k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s radní Johnová
přijetím dědictví příspěvkovou organizací
hl.m. Prahy Palata - Domov pro zrakově
postižené

26.

42321 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kap. 0581 a kap.
0924

27.

42407

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy v kap. 0416

radní Šimral

28.

42095

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládeže a sportu

radní Šimral

29.

42390

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

30.

42355

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v kap. 0416 v roce
2021 u škol, zřizovaných hlavním městem
Prahou, k návrhu na využití finančních
prostředků fondu investic a rezervního
fondu u příspěvkových organizací
zřizovaných hlavním městem Prahou v
roce 2021, k návrhu na odpis
nedobytných pohledávek u příspěvkových
organizací v působnosti odboru školství,
mládeže a sportu MHMP a k návrhu na
úpravu limitu prostředků na platy a limitu
počtu zaměstnanců v kap. 0416

31.

42496

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

radní Šimral

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

32.

42128

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Dětský domov,
Praha 9 - Dolní Počernice, Národních
hrdinů 1

radní Šimral

33.

42369

k návrhu na úpravu odpisového plánu
hmotného a nehmotného majetku
příspěvkových organizací v kap. 0416 na
rok 2021

radní Šimral

34.

42377

k návrhu odpovědi na stížnost na Střední
školu a Mateřskou školu Aloyse Klara,
Praha 4, Vídeňská 756/28

radní Šimral

35.

42235

k návrhu na úpravy limitů odpisových
plánů příspěvkových organizací v
působnosti KUC MHMP na rok 2021

radní Třeštíková

36.

42348

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 v
kapitole 0811

radní Zábranský

37.

42263

k návrhu na uzavření veřejnoprávní
ředitel MHMP
smlouvy o přenesení výkonu působnosti v
oblasti doručování s Českou poštou, s.p.

38.

42432

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
20. 10. 2021 do 26. 10. 2021
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