PROGRAM
39. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 12. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 22. 11. 2021
- zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 29. 11. 2021
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

1.
2.

41300

3.

41762

k zajištění Pražského inovačního
maratonu #NAKOPNIPRAHU 2022 a
zajištění následné podpory vítězných
týmů

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Mgr. Károly
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
OICT, a.s.

4.

42324

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Technická provozní podpora
internetového portálu hl. m. Prahy
praha.eu“ 2. část

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Mgr. Károly

5.

42323

ke schválení projektů v rámci 46. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

10.25

Ing. Andrle

6.

42612

k návrhu na uzavření Dohody o narovnání primátor hl.m.
a vypořádání práv a povinností
Prahy
souvisejících s budovou "NOVÁ
I. náměstek
PALMOVKA"
primátora
Hlaváček

10.30

JUDr. Havel,
Ph.D.

Organizační záležitosti
k aktualizaci projektových záměrů,
ideanotů a vyhodnocení měřitelných
indikátorů výkonnosti, v rámci zásobníku
projektů a ideanotů zvaném Akční plán
Smart Prague za rok 2021

primátor hl.m.
Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek
radní Chabr

1

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
OICT, a.s.

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

7.

32749

8.

k pořízení nového návrhu změny ÚP - Z
2798 (fáze „návrh“, vlna CVZ IV)
--MČ Praha 4
MČ Praha 10
MČ Praha 11

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

35409

k návrhu zadání změny ÚP - Z 3261
(fáze „zadání“, vlna 16)
--MČ Praha 14

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

9.

38027

k návrhu změny ÚP - Z 3202 (fáze
„návrh“ + „OOP“, vlna 14)
--MČ Praha 14

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.

38986

k návrhu změny ÚP - Z 3190 (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 14)
--MČ Praha – Březiněves

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

11.

42383

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3340 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19)
--MČ Praha – Vinoř

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

12.

42410

k návrhu na ukončení pořizování změny
ÚP – Z 3152 (fáze „návrh“, vlna 12)
--MČ Praha – Dolní Chabry

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

13.

42425

k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z
3427 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně
pořizovaná změna)
--MČ Praha – Lipence

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.05

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

14.

42456

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
3184 a Z 3185 (fáze „návrh“ + „OOP“,
vlna 13)
--MČ Praha 6
MČ Praha 7
MČ Praha – Nebušice
MČ Praha – Přední Kopanina

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.10

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

2

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3061 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10)
--MČ Praha – Kunratice

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.15

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

16.

42448 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
2999, Z 3003 a Z 3007 (fáze "návrh" +
"OOP", vlna 09)
--MČ Praha 1
MČ Praha 16
MČ Praha – Lochkov
MČ Praha - Nedvězí

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

17.

41784

k realizaci projektu "ELENA" v rámci
dotačního titulu Evropské investiční
banky

náměstek
primátora
Hlubuček

11.25

RNDr. Kyjovský

18.

42210

k záměru odboru ochrany prostředí
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Úpravy koryta vodního toku Botič v k.ú.
Záběhlice"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.30

RNDr. Kyjovský

19.

42426

k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
dotace v rámci Programu Čistá energie
Praha 2021 VI.

náměstek
primátora
Hlubuček

11.35

RNDr. Kyjovský

20.

42315

k návrhu Dodatku č. 2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace č.
DOT/39/01/000404/2020 mezi hlavním
městem Prahou a Hasičským záchranným
sborem hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

11.40

JUDr.
Štalmachová

21.

42454 k návrhu na poskytnutí finančního daru
náměstek
České republice - Krajskému ředitelství
primátora
policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m.
Hlubuček
Prahy kap. 07 - BEZPEČNOST a na
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na
rok 2021

11.45

JUDr.
Štalmachová

22.

42472 k návrhu obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci

11.50

JUDr. Thuriová

BOD

TISK

15.

42475

MATERIÁL

náměstek
primátora
Hlubuček

3

PŘIZVANÍ

ČAS

PŘIZVANÍ

42134 k návrhu na poskytnutí účelové investiční náměstek
dotace pro MČ Praha - Zbraslav, MČ
primátora
Praha - Běchovice a MČ Praha - Nebušice Hlubuček
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021

11.55

Ing. Kalina, MBA

24.

39849 ke schválení Smlouvy o spolupráci na
náměstek
stavbu č. 42822 Lávka Holešovice-Karlín primátora
Scheinherr

12.00

Ing. Kalina, MBA

25.

42156 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 570 ze
dne 30.3.2020 a návrhu na poskytnutí
účelové investiční dotace a schválení
"Smlouvy o poskytnutí dotace" se
Správou železnic, státní organizací na
výstavbu drážního mostu v rámci stavby
č. 0211 Lipnická – Ocelkova

náměstek
primátora
Scheinherr

12.05

Ing. Kalina, MBA

26.

42476 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. náměstek
m. Prahy na dofinancování ztrát dopravců primátora
PID v souvislosti s pandemií COVID-19 v Scheinherr
roce 2020 a dílčí dofinancování roku 2021

12.10

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

27.

42367

k návrhu na přijetí Zásad pro koordinaci a náměstek
projednávání přípravy záměrů a návrhů
primátora
pro významné dopravní stavby, dopravní Scheinherr
změny a dopravní omezení mezi hlavním
městem Prahou, Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a. s., a
městskými částmi

12.15

Ing. Šíma

28.

42171 k návrhu na poskytnutí účelové investiční náměstek
dotace městské části Praha-Čakovice na
primátora
realizaci infrastruktury pro bezmotorovou Scheinherr
dopravu

12.20

Ing. Šíma

29.

42199 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03
primátora
Doprava
Scheinherr

12.25

Ing. Šíma

30.

42532 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou náměstek
se mění obecně závazná vyhláška č.
primátora
18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním
Vyhnánek
poplatku z pobytu

12.30

JUDr. Thuriová

31.

42594 k návrhu na poskytnutí účelových dotací
městským částem hl. m. Prahy
obdržených jako výnos daně z hazardních
her v období od 1.6.2021 do 30.11.2021

12.35

JUDr. Thuriová

BOD

TISK

23.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

4

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

12.40

Ing. Rak
Představenstvo
Výstaviště Praha,
a.s.

radní Chabr

12.45

Ing. Rak
T. Jílek, předseda
předst. THMP,
a.s.
Ing. Novotný,
místopředseda
předst. THMP,
a.s.

k návrhu na převod pozemků z vlastnictví radní Chabr
hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníka
sousedního pozemku v lokalitě Kozí-U
Milosrdných, v kat území Staré Město

12.50

Ing. Rak

radní Chabr

12.55

Ing. Rak

BOD

TISK

32.

42394 k uzavření dodatků ke Smlouvám o dílo k náměstek
projektům rekonstrukce divadla Spirála,
primátora
Rekonstrukce Křižíkových pavilonů a
Vyhnánek
rekonstrukce restauračního pavilonu
Bohemia v areálu Výstaviště Praha 7
- stažen 29.11.21

33.

42234 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. DIL/35/04/011618/2021 se
společností Technologie hlavního města
Prahy, a.s.

34.

37727

- přerušen 30.11.20 a 7.12.20
35.

42436 k návrhu obecně závazné vyhlášky
hlavního města Prahy o aktualizaci
cenové mapy stavebních pozemků na
území hl.m. Prahy pro rok 2022

36.

41596

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám,
k návrhu na výpovědi nájemních smluv

13.00

Ing. Rak

37.

42242

k žádosti o vyřešení duplicitního
radní Chabr
vlastnictví k pozemkům parc.č. 78/1, 379,
404 a 883/1 v k.ú. Krč uznáním
vlastnického práva ve prospěch České
republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad

13.05

Mgr. Dytrychová

38.

42626 k oznámení záměru městské části Praha
12 na prodej věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy, svěřených do správy
městské části Praha 12, pozemků v k.ú.
Kamýk, předloženého podle ustanovení §
18 odst. 1 písm. d) obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy

13.10

Mgr. Dytrychová

5

radní Chabr

BOD

TISK

39.

40698

40.

41865

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

k záměru odboru investičního MHMP na radní Johnová
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
43258 - Výjezdové stanoviště ZZS
Argentinská; zhotovitel", k návrhu
usnesení Rady HMP předložit
Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení
budoucí originární nabytí vlastnického
práva k nemovitostem do vlastnictví hl.m.
Prahy na základě této veřejné zakázky,
úpravu celkových nákladů investiční akce
v kap. 05 a úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
na rok 2021

13.15

Ing. Kalina, MBA

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou daru pro Oblastní
spolek Český červený kříž Praha 1 a k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 05 v roce 2021

13.20

Mgr. Ježek, MBA

radní Johnová
předsedkyně
Výboru pro
sociální politiku
ZHMP

41.

42379 k návrhu na změnu účelu finančních
prostředků poskytnutých formou daru pro
Českou republiku - Hygienickou stanici
hlavního města Prahy se sídlem v Praze

radní Johnová

13.25

Mgr. Ježek, MBA

42.

42132 k návrhu na schválení záměru
transformace příspěvkové organizace hl.
m. Prahy Městská nemocnice následné
péče a změny zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská
nemocnice následné péče

radní Johnová

13.30

Mgr. Ježek, MBA

43.

42339 k návrhu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na území hlavního
města Prahy na období 2022 - 2024 a
Pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu

radní Johnová

13.35

Ing. Mezková,
MPA

44.

42270

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy v návaznosti na realizaci
projektu "Transformace systému péče o
Pražany, kteří potřebují intenzivní
podporu a byli umisťováni do zařízení
mimo HMP, včetně posílení kapacit péče
v hl.m. Praze"

radní Johnová

13.40

Ing. Mezková,
MPA

45.

42489

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k
radní Kordová
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
Marvanová
neinvestiční účelové individuální dotace
DOT/53/01/001855/2021 ze dne 1.2.2021

13.45

Ing. Kubešová

6

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

13.50

Mgr. Němcová

radní Šimral

13.55

Mgr. Němcová

radní Šimral

14.00

Mgr. Němcová

49.

42490 k návrhu na poskytnutí účelové investiční radní Šimral
dotace z rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy na rok 2021 z kapitoly 04 Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16

14.05

Mgr. Němcová

50.

42333

radní Šimral

14.10

Mgr. Němcová

51.

42428 k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu hl.m. Prahy
Integračnímu centru Praha o.p.s. a úpravu
rozpočtu v kap. 0662 - KUC MHMP

radní Třeštíková

14.15

MgA. Sulženko,
Ph.D.

52.

42225

k návrhu na uzavření Smlouvy o
vypořádání závazků s Bytovým
družstvem Smikova

radní Zábranský

14.20

Ing. Tunkl

BOD

TISK

46.

42285

47.

42474 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a
sport a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací městským částem
hl. m. Prahy na realizaci projektu Trenéři
do škol

48.

42330 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládeže a sportu

53.
54.
55.

56.

42445

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace v oblasti sportu
obchodní společnosti AVE-KONTAKT,
s.r.o.

k záměru odboru SML MHMP na
realizaci veřejné zakázky "VOŠ a SPŠ
dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce
kuchyně"

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 32. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 12.
2021
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

7

14.25
primátor hl.m.
Prahy

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

42295

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

2.

42491

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

3.

42593

k návrhu zástupce HMP pověřeného
záležitostmi EU

primátor hl.m.
Prahy

4.

42342

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových I. náměstek
výdajů příspěvkové organizace Pražské
primátora
developerské společnosti v roce 2021 a
Hlaváček
odboru INV MHMP v kapitole 01 Rozvoj
obce

5.

42313

úprava rozpočtu kapitálových výdajů
minulých let v kapitole 02 - Městská
infrastruktura

6.

42439

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

7.

42511

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

8.

42518

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

9.

42450

k návrhu BEZ MHMP na použití
rezervního fondu příspěvkové organizace
Správa služeb hl.m. Prahy v roce 2021

10.

40485 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. náměstek
č. 1957/2 a 1958/2 vše k. ú. Slivenec do
primátora
vlastnictví hl. města Prahy
Hlubuček

11.

40486 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. náměstek
č. 717/2 k. ú. Lochkov do vlastnictví hl.
primátora
města Prahy
Hlubuček

12.

42072 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 a k návrhu na
poskytnutí investiční účelové dotace
Městské části Praha-Zbraslav

náměstek
primátora
Hlubuček

8

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

13.

42100

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene –
pozemkové služebnosti k pozemkům
parc. č. 547/234, parc. č. 547/239 a parc.
č. 547/240 v katastrálním území Letňany
za účelem budoucího zřízení služebnosti
stavby „Cyklostezka A 265 – A 267,
Vysočany – Kbely, úsek Beladových“

náměstek
primátora
Scheinherr

14.

42275

k návrhu na odpis pohledávek hl. m.
Prahy převzatých po zaniklé organizaci
Technická správa komunikací hlavního
města Prahy, příspěvková organizace

náměstek
primátora
Scheinherr

15.

41273

k návrhu na přijetí příspěvků cizích
subjektů za 2. a 3. čtvrtletí 2021 roku
2021 na úhradu zvýšené dopravní
obslužnosti zajišťované autobusovou
dopravou PID

náměstek
primátora
Scheinherr

16.

42230

k návrhu na změnu charakteru a účelu
části dotací poskytnutých městským
částem hl.m. Prahy na opatření v
souvislosti s šířením nového typu
koronaviru a na zachování, obnovu a
rozvoj činností v souvislosti s pandemií
COVID 19 v roce 2020 a ponechaných k
využití v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

42271

k návrhu na uzavření dohody o uznání
dluhu a způsobu jeho vypořádání

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

42284

k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci MČ Praha 18 z rozpočtu
hlavního města Prahy v roce 2021 a k
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

42370

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 náměstek
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva
primátora
vnitra z programu Integrace cizinců
Vyhnánek

20.

42482

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
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21.

42493

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

22.

42494

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha – Suchdol

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

42502

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

24.

42510

k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy
na rok 2021 v souvislosti s vratkou
finančních prostředků do státního
rozpočtu z akcí realizovaných v rámci
Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV)

náměstek
primátora
Vyhnánek

25.

42515

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

26.

42526

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva kultury určený pro MČ HMP
a poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha – Suchdol
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27.

42527

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
programu Podpora zajištění vybraných
investičních podpůrných opatření při
vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami program č. 13335 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 6

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

42529

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer určený na projekt
spolufinancovaný EU a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9

náměstek
primátora
Vyhnánek

29.

42530

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu ze Státního
fondu životního prostředí v souvislosti s
financováním projektu z Národního
programu Životní prostředí - NIV určený
pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 4

náměstek
primátora
Vyhnánek

30.

42531

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí pro poskytovatele služby
péče o dítě v dětské skupině na
financování zvýšených nákladů
souvisejících s pandemií onemocnění
COVID-19 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha 2

náměstek
primátora
Vyhnánek

31.

42540

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 v kap.
0635 - Kultura a cestovní ruch v
souvislosti s vratkou neinvestičního
transferu Ministerstvu kultury

náměstek
primátora
Vyhnánek

32.

42548

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnuté investiční transfery ze státního Vyhnánek
rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021 a
úpravu celkových nákladů investiční akce
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33.

42556

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
výkon pěstounské péče určený pro MČ
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 21

34.

42558

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí pro poskytovatele služby
péče o dítě v dětské skupině na
financování zvýšených nákladů
souvisejících s pandemií onemocnění
COVID-19 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha 10

35.

42559

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnutý neinvestiční transfer ze
Vyhnánek
státního rozpočtu Ministerstva práce a
sociálních věcí k zajištění výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

36.

42550 k návrhu na změnu charakteru části
náměstek
investiční dotace poskytnuté městské části primátora
Praha 14 na opatření v souvislosti se
Vyhnánek
šířením nového typu koronaviru v roce
2020 a ponechané k využití v roce 2021

37.

42546 k návrhu na poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 21 na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z
rozpočtu hlavního města Prahy v roce
2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

38.

42563 k návrhu na poskytnutí účelových dotací
MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly
1016 - rezerva na spolufinancování
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

39.

37795

k revokaci usnesení Rady HMP č.2179 ze radní Chabr
dne 28.8.2018 k revokaci usnesení Rady
HMP č. 963 ze dne 2.5.2018 k návrhu na
směnu pozemků mezi Českou republikou
s právem hospodaření pro Správu
železnic, státní organizace a hl.m. Prahou,
vč. zřízení služebností

40.

41814

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a smluv o výpůjčce
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41.

42320

k návrhu na schválení uzavření dodatků k
pachtovní smlouvě a nájemní smlouvě

radní Chabr

42.

41981

k návrhu na uzavření smlouvy o převodu
správy majetku mezi hlavním městem
Prahou a městskou částí Praha 10

radní Chabr

43.

42091

k návrhu na uzavření výpůjčních smluv a
podání výpovědi z nájemní smlouvy v
souvislosti s realizací projektu "Zubři v
Praze"

radní Chabr

44.

42252

k návrhu na schválení nájemní smlouvy
na užívání části pozemku parc. č. 2442/2
o výměře 4500 m2 v k.ú. Břevnov

radní Chabr

45.

42040

k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 k
Příkazní smlouvě č.
PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6.
2015 se společností TRADE CENTRE
PRAHA a.s.

radní Chabr

46.

41929

k revokaci usnesení Rady HMP č.2499 ze radní Chabr
dne 17.10.2017 k návrhu na úplatný
převod pozemků parc. č. 2845/42 o
výměře 21 m2, parc. č. 2845/105 o
výměře 21 m2, parc. č. 2845/106 o
výměře 21 m2 a parc. č. 2845/107 o
výměře 21 m2 vše v k.ú. Záběhlice

47.

42345

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 3789/4 o výměře 32 m2 k.ú.
Libeň

radní Chabr

48.

42350

k návrhu na bezúplatné nabytí ideálního
podílu 1/2 pozemku parc. č. 4549/12 v
k.ú. Strašnice, obec Praha, z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ:
128 00, do vlastnictví hlavního města
Prahy

radní Chabr

49.

42416

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě parkovacího
krytí č. 96/24, umístěného na pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec
Praha
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50.

42077

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 věcí z
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem
Praha 13, Praha - Běchovice (nemovitosti
v k.ú. Stodůlky, k.ú Běchovice) a
odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví
hl.m. Prahy městské části Praha Běchovice (pozemek v k.ú. Běchovice)

51.

42136

k návrhu na poskytnutí osobních
ochranných prostředků příspěvkovým
organizacím zřizovaným hl. m. Prahou
formou svěření a obecně prospěšné
společnosti formou darování

radní Johnová

52.

42178

k návrhu na přiznání mimořádných
odměn ředitelům a ředitelkám
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou za období roku
2021 v souvislosti s výskytem
onemocnění COVID-19 v České
republice a úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap 05 odbor 81
a 82

radní Johnová

53.

42471

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace hlavního města
Prahy Domov sociálních služeb Vlašská
(Přílohy č. 3: Pověření)

radní Johnová

54.

42094

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení
a jmenování konkursní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Dům dětí a
mládeže Praha 9

radní Šimral

55.

42007

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

56.

42349

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby
Gymnázium Evolution, s.r.o., se sídlem
Sázavská 830/5, Praha 2, v rejstříku škol a
školských zařízení

57.

42481

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
radní Šimral
organizace Gymnázium pro zrakově
postižené a Střední odborná škola pro
zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115,
v rejstříku škol a školských zařízení
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58.

42029

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

59.

42389

k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na radní Šimral
rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 31.10.2021"

60.

42427

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 u škol,
jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha
a u škol, jejichž zřizovatelem jsou
městské části hlavního města Prahy

61.

42498

k úpravě rozpočtu vlastního hlavního
města Prahy v roce 2021 v kap. 0416

62.

41483 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke
radní Šimral
Smlouvě o partnerství s finančním
příspěvkem č. INO/53/01/001756/2020 ze
dne 4.6.2020

63.

42303

k návrhu na odpis nevypořádaných
pohledávek z hlavní činnosti
příspěvkových organizací v působnosti
KUC MHMP

radní Třeštíková

64.

42361

k návrhu na pronájem bytů zvláštního
určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

65.

42409

k návrhu na schválení výjimky z "Pravidel radní Zábranský
pronájmu a prodlužování doby nájmu
bytů a ubytovacích místností v objektech
HMP nesvěřených MČ a podnájmu a
prodlužování doby podnájmu bytů v
bytových domech ve vlastnictví bytových
družstev" při pronájmu bytů hl. m. Prahy

66.

42411

k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

67.

42417

k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy seniorům

radní Zábranský

68.

42492

k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

69.

42514

k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

70.

42554

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský

radní Šimral

radní Šimral
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71.

42607

k návrhu Úkolů odborů Magistrátu
hlavního města Prahy a zvláštních
organizačních jednotek Magistrátu
hlavního města Prahy v samostatné
působnosti

72.

42462

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
27. 10. 2021 do 2. 11. 2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK
42565

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o
radní Chabr
své činnosti za období červenec až září 2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy
č. 2321 ze dne 24.9.2015
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