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 P R O G R A M  
31. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 9. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 9. 9. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 34232 k návrhu na udělení stříbrné medaile 

hlavního města Prahy MUDr. Radimu 
Šrámovi, DrSc. 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 33883 k návrhu na udělení bronzové medaile 
hlavního města Prahy Marii Zdeňkové 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 JUDr. Novaková 

4. 33744 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Modernizace ovládání 
Autonomního systému varování a 
vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy 
prostřednictvím Městského rádiového 
systému TETRA včetně servisní 
podpory." 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Bc. Tobiáš, MSc., 
MPA 
 

5. 32693 ke zprávě o aplikaci Pražských stavebních 
předpisů 
 
- předáno 10.9.19 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček  
 

10.25 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

6. 34028 k návrhu na vyhlášení Výzvy č. 3 k 
předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7. 34116 příprava záměru „Elektrifikace linky 119“ 
 
 
- předáno 12.9.19 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.35 Ing. Witowski, 
generální ředitel 
Dopravního 
podniku hl.m. 
Prahy, a.s.  
 

8. 34094 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 
44141 Lávka Horoměřická; projektová a 
inženýrská činnost“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.40 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 34065 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 41341 Rekonstrukce 
komunikace Pod Hrachovkou - etapa 
0002 Podhoří, realizace stavebních prací" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.45 Ing. Prajer 

10. 33836 k návrhu na zrušení zadávacího řízení pro 
veřejnou zakázku s názvem „Zhotovitel 
Expozice Lapidária pro rekonstrukci a 
dostavbu budovy Lapidária v areálu 
Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

10.50 Ing. Rak 

11. 34025 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy - Programy v oblasti rodinné 
politiky pro rok 2020 
 
 
 

radní Johnová 10.55 PhDr. Klinecký 

12. 33571 k návrhu Memoranda o vzájemné 
spolupráci při podpoře volnočasových 
aktivit a pomoci získání dovedností pro 
budoucí život a kariéru mladých lidí 
 
 
 

radní Šimral 11.00 Mgr. Němcová  

13. 34351 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 
sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 
2020 
 
 
 

radní Šimral 11.05 Mgr. Němcová 

14. 33943 k návrhu na vyhlášení výzvy č. 3 k 
předkládání žádostí o poskytnutí voucheru 
v rámci projektu Pražský voucher na 
inovační projekty spolufinancovaného z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR a k návrhu na uzavření dodatků č. 1 k 
Podmínkám realizace projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery OP PPR 
 
 
 

radní Šimral 11.10 Ing. Dobrovský 

15. 33956 k návrhu memoranda mezi hlavním 
městem Prahou a Městskou částí Praha 1 
 

radní Třeštíková 11.15 Mgr. Cipro 
PhDr. Juříková, 
ředitelka Galerie 
hl.m. Prahy 
 

16. 33822 návrh na uzavření smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání 
 
 
 

radní Třeštíková 11.20 Mgr. Cipro 
PhDr. Juříková, 
ředitelka Galerie 
hl.m. Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 31455 k záměru ve věci budoucího nájmu a 

správy Šlechtovy restaurace, kat. území 
Bubeneč 
 
 
 

radní Třeštíková 11.25 Ing. Rak 

18.  Podání  11.30  
19.  Operativní rozhodování Rady HMP    
20. 34342 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1947 ze 

dne 9. 9. 2019 k návrhu programu jednání 
9. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
19. 9. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

21.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 34335 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34405 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34406 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 33880 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 51. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 33881 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 52. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy  

  

6. 33882 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 43. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 33902 

 
k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. 
Prahy mezinárodního projektu 
STEPHANIE v roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

8. 34174 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů odborů HMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

9. 34254 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - 
Městská infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

10. 34154 k návrhu na navýšení rozpočtu běžných 
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 
Doprava 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

11. 34090 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2019 v souvislosti se splacením 
návratné finanční výpomoci Městskou 
částí Praha - Vinoř, inv. akce Rozšíření 
MŠ 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

12. 34113 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 34269 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

14. 34133 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 
Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci poskytnuté 
MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

15. 34352 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb 
 

radní Chabr   

16. 34068 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 
v kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

17. 34189 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport z důvodu změn v síti škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 32940 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Akademie 
řemesel Praha - Střední škola technická, 
se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 
08 Praha 4 
 

radní Šimral   

19. 34292 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a 
jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola speciální 
Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 a příspěvkové 
organizace Obchodní akademie Bubeneč, 
se sídlem Praha 6,  
Krupkovo náměstí 4 
 

radní Šimral   

20. 34278 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z 
MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora financování základních a 
středních škol při zavádění změny systému 
financování regionálního školství" 
 

radní Šimral   

21. 34038 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
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 svěřených věcí z vlastnictví 
hl.m. Prahy městské části Praha 14 
(bytové domy se zastavěnými pozemky v 
k.ú. Černý Most) 
 

radní Zábranský   

 
 

 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

34388 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
 

34326 dílčí zpráva o činnosti společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. 
za 2. čtvrtletí 2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

34349 Informace o činnosti představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za období 
duben - červen 2019 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

 


	 P R O G R A M 

