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 P R O G R A M  
16. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 4. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 14. jednání Rady HMP ze dne 6. 4. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 36162 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Zajištění technologické a aplikační 

podpory provozu datových center“ 

 

 

 

primátor hl.m 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3. 36221 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Poskytování servisní podpory tiskového 

řešení “ 

 

 

 

primátor hl.m 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4. 35366 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Náhrada stávající výpočetní serverové 

kapacity datového centra Městské policie 

hl. m. Prahy"  

 

- stažen 23.3.20 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP 

5. 36240 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení a k návrhu na 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba 

č. 0117 TV Zbuzanská“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 Ing. Freimann 

6. 35983 k Realizační studii Jednotného 

informačního systému hl. m. Prahy a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v roce 2020 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.30 Ing. Šíma 

7. 36360 

 

 

k návrhu využití finančních prostředků z 

OP Doprava 2014-2020 (výzva č. 80 "ITS 

ve městech") 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.35 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 34596 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se vydává tržní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

radní Chabr 10.40  JUDr. Novaková 

9. 34401 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2020 

 

 

 

radní Johnová 10.45 PhDr. Klinecký 

10. 35299 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba 

učebního pavilonu" v objektu Střední 

odborné učiliště Praha - Radotín, Praha 

16, Pod Klapicí 11/15 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 10.50 Mgr. Němcová 

11. 35388 k návrhu bezúplatných převodů 27 

vyřazených motorových vozidel MPHMP 

na městské části hl. m. Prahy, obce a 

sbory dobrovolných hasičů 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

10.55 Ing. Pekárková 

12.  Podání  11.00  

13.  Operativní rozhodování Rady HMP    

14.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 34976 k personálním změnám Komisí Rady 

hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 36422 

 

 

k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro ICT 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 36209 k revokaci usnesení Rady HMP č.2560 ze 

dne 25.11.2019 k vyhlášení 54. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 4 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 36378 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 
 

primátor hl.m 

Prahy 

  

5. 36253 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6. 36248 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 a v 

kap. 10 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

  

7. 36297 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2020 v 

kapitole 02 - Městská infrastruktura 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

  

8. 35987 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene-

služebnosti k pozemkům parc.č. 787/3 a 

787/13 v katastrálním území Komořany 

za účelem budoucího zřízení služebnosti - 

stavba „Cyklo Komořany - Lahovice - 

návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 

2950111“ 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9. 36198 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 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10. 36333 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektů z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 36334 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 36312 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektů z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 36204 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o vratky finančních prostředků 

do státního rozpočtu z akcí realizovaných 

v rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 36314 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj z 

Operačního programu Technická pomoc 

2014+ na financování projektu Řízení ITI 

Pražské metropolitní oblasti II 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15. 36199 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnutý neinvestiční transfer z 

Ministerstva financí na náhrady škod 

způsobených zvláště chráněnými 

živočichy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 35919 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatku k nájemní smlouvě, 

uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům 

výpovědí nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

17. 36153 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke spoluvlastnickým 

podílům o velikosti id. 1/96 a 7/192 na 

pozemcích parc. č. 1841/4, 1841/5 a parc. 

č. 1841/17 v k.ú. Libeň, obec Praha 

 

radní Chabr   

18. 34801 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2862/3 o výměře 34 m2 k.ú. 

Michle 

 

radní Chabr   

 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

19. 36026 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 4508/7 a části pozemku parc. č. 

4508/1  vše v k.ú. Smíchov 

 

radní Chabr   

20. 35965 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 662/1 a st. parc.č. 523 k.ú. Horní 

Maxov obec Lučany nad Nisou z 

vlastnictví Římskokatolické farnosti  

Smržovka do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

21. 36272 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 2086/1, k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr   

22. 36181 

 

 

k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 05, 

odboru 81 a odboru 82 v roce 2020 

 

radní Johnová   

23. 36304 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou a u škol a školských 

zařízení, zřizovaných městskými částmi 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

24. 36305 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou 

 

radní Šimral   

25. 36319 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic a rezervního fondu u 

příspěvkových organizací zřizovaných 

hlavním městem Prahou v roce 2020 a k 

návrhu na odpis nedobytných pohledávek 

u příspěvkových organizací v působnosti 

odboru školství a mládeže MHMP 

 

radní Šimral   

26. 35772 k návrhu na přijetí výsledků činností 

spojených s uplynutím období 6 let 

výkonu práce na pracovním místě 

ředitelky školy ke dni 31. 8. 2020 v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP a provedení úkonů 

souvisejících 

 

radní Šimral   

27. 36449 

 

 

k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro mimoškolní 

vzdělávání a výchovu 

 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

28. 35856 k revokaci usnesení Rady HMP č. 866 ze 

dne 6.5.2019 návrhu na 

prominutí/neprominutí části poplatků z 

prodlení vzniklých z dlužného nájemného 

a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy dle 

"Pravidel pro posuzování žádostí o 

prominutí poplatků z prodlení" 

schválených usnesením Rady HMP č. 

1797 ze dne 30. 10. 2001 a k návrhu na 

pronájem bytu hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   

29. 35438 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k 

dohodě o vzájemné výměně bytů 

 

radní Zábranský   

30. 36411 k návrhu na rozpracování usnesení 16. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

16. 4. 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36408 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti k 1.čtvrtletí 2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 

 

radní Chabr 

36412 zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 1.Q. 2020 na 

základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


