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 P R O G R A M  
35. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 10. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 24. 9. 2020 
                           - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 5. 10. 2020 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 37781 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytování služeb Multikanálového 
odbavovacího systému 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Krch 
M. Fišer, MBA, 
předseda předst. 
OICT, a.s. 

3. 37867 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka malého plavidla s vlastním 
strojním pohonem pro potřeby Městské 
policie hl. m. Prahy" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.15 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

4. 38085 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, 
modernizace a rozvoje 
vodohospodářského majetku 
zajišťovaných Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. v roce 
2021 - 1. návrh 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 
 
 
 

Ing. Válek, MBA,  
předseda předst.  
PVS, a.s. 

5. 37992 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 44811 Aglomerační okruh 
Pacov, projektová a inženýrská činnost - 
DUR a ÚR" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.25 Ing. Freimann 

6. 37763 k návrhu na uzavření dohody o převodu 
práv a povinností vyplývajících z 
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení a Rozhodnutí - stavební 
povolení, a to právo k umístění a 
provedení stavby SSZ 9.907 Freyova - 
Pod Harfou a právo k provedení stavby 
SSZ 9.907 Freyova - Pod Harfou - 
stavební úpravy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 37865 k návrhu na propachtování pozemků v 

k.ú. Hloubětín a v k.ú. Kyje 
 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.35 Ing. Rak 

8. 38153 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 
 
 
 

radní Johnová 10.40 Mgr. Ježek 

9. 37819 
 
 
 

k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Metropolitní nemocnice Na 
Františku a záměru vytvoření modelu 
Metropolitního zdravotnického konsorcia 
 
 
 

radní Johnová 10.45 Mgr. Ježek 

10. 37918 k návrhu na zajištění a financování 
lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2021 
 
 
 

radní Johnová 10.50 Mgr. Ježek 

11. 38207 
 
 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Zahradní Město 
 
 
 

radní Johnová 10.55 PhDr. Klinecký 

12. 37927 
 
 

k návrhu na poskytnutí individuálních 
neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu v roce 2020 
 
 
 

radní Třeštíková 11.00 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

13. 38096 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci Městské části Praha 11 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy 
 
- stažen 5.10.20 
 

radní Zábranský 11.05 Ing. Tunkl 

14. 38146 
 
 
 
 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 47 ze dne 17.1.2017 k návrhu na 
revokaci usnesení Rady HMP č. 139 ze 
dne 3.2.2015 k návrhu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2015, 
finančních vztahů k městským částem 
hlavního města Prahy na rok 2015 a 
rozpočtového výhledu do roku 2020 
 
- stažen 5.10.20 
 

radní Zábranský 11.10 Ing. Tunkl 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 37971 

 
 
 

k záměru vyhlášení veřejné soutěže na 
úplatné nabytí objektů k bydlení hl. m. 
Prahou 
 
- stažen 5.10.20 
 

radní Zábranský 11.15 Ing. Tunkl 

16. 37893 
 
 
 

k návrhu na úpravu vlastního rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2020 a k 
návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací v rámci projektu 
„MHMP - sociální bydlení“, 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, městským částem 
 
 
 

radní Zábranský 11.20 Ing. Tunkl 

17. 37747 
 
 
 

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

pověřená 
řízením MHMP 
 
radní Zábranský 

11.25 Mgr. Dufková 

18. 38133 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
projektového řízení Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

11.30 Ing. Dederová 
Ing. Žabka 

19.  Podání  11.35  
20.  Operativní rozhodování Rady HMP    
21. 38209 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2205 ze 

dne 5. 10. 2020 k návrhu programu 
jednání 20. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 15. 10. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

22.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 37932 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 415 ze 

dne 9. 3. 2020 k přípravě 20. 
reprezentačního plesu hl. m. Prahy a 
Obecního domu 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37987 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů odborů MHMP z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 37620 
 
 

k návrhu na úpravu kapitálových a 
běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, 
v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 37949 k návrhu na využití finančních darů a 
dědictví poskytnutých veřejností Útulkům 
pro opuštěná zvířata provozovaných 
Městskou policií hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 33616 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 517 v k. ú. Koloděje do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 38080 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 513 a parc. č. 586 v k.ú. Koloděje, obec 
Praha, do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7. 38082 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
investiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu životního prostředí 
2014 – 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

8. 38088 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha – 
Kolovraty 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 38092 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 17 a MČ 
Praha – Březiněves 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 38100 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 38140 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha – Ďáblice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 38141 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určeného na dotační program 
"Podpora preventivní sítě na území 
Prahy"  
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 38143 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 38179 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 6 a MČ 
Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 38190 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 37878 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestiční dotace 
MČ Praha 10 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 37880 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na aktivní politiku zaměstnanosti určené 
pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha – Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 38054 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o finanční prostředky přijaté od 
MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu 
financí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19. 38090 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratku finančních prostředků 
od MČ Praha 12 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 38029 k návrhu na změnu charakteru účelových 
investičních dotací poskytnutých MČ 
Praha - Nedvězí v roce 2020 z rezervy pro 
MČ 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 37981 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 37552 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 5 
(pozemky v k.ú. Motol) 
 

radní Chabr   

23. 37558 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 z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 9 (pozemky v k.ú. Střížkov) 
 

radní Chabr   

24. 38062 k zajištění a provedení inventarizace 
majetku a závazků hl.m. Prahy k 
31.12.2020 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 37922 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0582 a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
roce 2020 
 

radní Johnová   

26. 37931 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

27. 38044 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 
školu automobilní a informatiky, se 
sídlem Praha 10 - Hostivař, Weilova 
1270/4 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

28. 38189 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší 
odbornou školu informačních studií a 
Střední školu elektrotechniky, multimédií 
a informatiky, Novovysočanská 48/280, 
Praha 9 
 

radní Šimral   

29. 38202 Informace pro MŠMT ve věci návrhu 
novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Šimral   

30. 38048 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
zvláštního určení hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

31. 37868 k návrhu na uzavření Dohody o 
postoupení Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. NAN/1/01/000392/2006 ze dne 
22. 02. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 27. 8. 2020, s příspěvkovou 
organizací Pražská informační služba 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 

 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

38184 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 
své činnosti k 30.09.2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Chabr 

 
 
 


	 P R O G R A M 

