PROG RAM
27. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 9. 2021

od 10.00 hod.
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

1.
2.

Organizační záležitosti
41482 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
„Pronájem videokonferenčních jednotek a
příslušenství“

3.

41302 k pokračování realizace mezinárodního
projektu FINERPOL

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Andrle

4.

39562 k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
„Rámcová dohoda PROXIO elektronizace, standardizace a integrace
agendových systémů HMP“

10.20

Ing. Krch

5.

41055 k návrhu na rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku
"Zajištění softwarové podpory a rozvoje
pro výkon státní správy na úseku
odpadového hospodářství“

primátor hl.m.
Prahy

10.25

Ing. Krch

6.

41287 k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
„Centrální systém pro správu životního
cyklu kvalifikovaných certifikátů a
kvalifikovaných prostředků dle nařízení
eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy

10.30

Ing. Krch

7.

41400 k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
„Robotizace - SW UiPATH“

10.35

Ing. Krch

8.

41175 k výzvě Městského soudu v Praze, aby
I. náměstek
rada hlavního města Prahy v řízení o
primátora
žalobě proti rozhodnutí rady hlavního
Hlaváček
města Prahy ze dne 16. března 2020, č.j.
MHMP 258068/2020, zahájeném dne 21.
května 2020 pod sp. zn. 15 A 52/2020
předložila soudu vlastní vyjádření k
žalobě, popř. aby se ztotožnila s obsahem
vyjádření k žalobě ze dne 10. července
2020, které soudu podal Magistrát
hlavního města Prahy

10.40

Ing. Čemus

- přerušen 30.8.21
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10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

9.

39880 k záměru uzavření smlouvy se společností náměstek
Pražská vodohospodářská společnost a.s. primátora
ve smyslu ustanovení § 11 zákona č.
Hlubuček
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro
akci "stavby č. 40555 „Zokruhování
výtlačného řadu Praha východ, et.0001 –
DN 800, 2. část Pitkovice – Újezd u
Průhonic“ a stavby č. 40555
„Zokruhování výtlačného řadu Praha
východ, et.0002 – DN 1000, Jesenice –
Újezd u Průhonic”; projektová příprava a
inženýrská činnost“ a ke zrušení usnesení
Rady HMP č. 2038 ze dne 24.9.2020

10.45

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann
Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS a.s.

10.

41294 k záměru Městské policie hl. m. Pra hy na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Dodávky
primátora
služební taktické obuvi pro potřeby
Hlubuček
Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky"

10.50

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

11.

41310 k záměru odboru ochrany prostředí
náměstek
MHMP na realizaci veřejné zakázky
primátora
"Obnova komunikace v úseku od
Hlubuček
Planetária po hlavní komunikaci v
kompoziční ose Šlechtovka - Výstaviště"

10.55

RNDr. Kyjovský

12.

41153 k návrhu na poskytnutí individuální
investiční dotace z rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 z
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro
Diakonii Českobratrské církve
evangelické, IČO 45242704, se sídlem
Belgická 374/22, Pra ha 2

11.00

Mgr. Němcová

náměstek
primátora
Vyhnánek
radní Šimral

13.

41005 k návrhu Dodatku č. 56 ke "Smlouvě o
radní Chabr
nájmu a správě věcí ve vlastnictví
hlavního města Prahy v souvislosti s
poskytováním vodárenských služeb a
služeb odvádění a čištění odpadních vod a
souvisejících služeb", uzavřené dne 5. 11.
1998 ve znění pozdějších dodatků mezi
hl.m. Prahou a Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. a
likvidaci majetku ve správě a nájmu
Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

11.05

Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS a.s.
Mgr. Velík,
místopředseda
předst. PVS, a.s.

14.

41563 k návrhu nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu společnosti TRADE
CENTRE PRAHA a.s., IČO: 00409316

11.10

Ing. Paneš, Ph.D.

15.

41449 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582 radní Johnová
v roce 2021 a na poskytnutí grantů
formou dotace na základě Programu
podpory registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hlavního města
Prahy pro rok 2021 - II.

11.15

Ing. Mezková
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radní Chabr
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PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

16.

41657 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Domov
sociálních služeb Vla šská

radní Johnová

11.20

Ing. Mezková

17.

41660 k návrhu na zrušení výběrového řízení na radní Johnová
obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice, Domov pro osoby
se zdravotním postižením Kytlice

11.25

Ing. Mezková

18.

41461 k návrhu SML MHMP na zavedení
radní Šimral
nových investičních akcí do centrálního
číselníku akcí včetně stanovení celkových
nákladů investičních akcí

11.30

Mgr. Němcová

- přerušen 30. 8. 2021
19.

40720 k návrhu na zastupování hl. m. Prahy ve radní Třeštíková
věci žalob o náhradu za užívání domu č.p.
475, Kožná 1, Praha 1, Staré Město, 110
01 nad rámec spoluvlastnického podílu
hlavního města Prahy, řešených u
Obvodního soudu pro Prahu 1,
příspěvkovou organizací Muzeum
hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1,
Staré Město, Kožná 475/1, 110 01, IČO:
00064432 a k ukončení všech sporů
uzavřením smíru ve věci

11.35

MgA. Sulženko,
Ph.D.
PhDr. Strnadová,
ředitelka Muzea
hl.m. Prahy

20.

41368 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Třeštíková
hlavního města Prahy v kap. 06 a na
poskytnutí a neposkytnutí individuálních
neinvestičních účelových dotací v oblasti
cestovního ruchu pro rok 2021

11.40

MgA. Sulženko,
Ph.D.

21.

41417 k návrhu peněžitého vkladu do základního radní Třeštíková
kapitálu společnosti Prague City Tourism
a.s., úpravě rozpočtu a úpravě celkových
nákladů investiční akce

11.45

Ing. Paneš, Ph.D.
předs. představ.
PCT a.s.
předs. dozorčí
rady PCT a.s.

22.

41654 k návrhu na poskytnutí veřejných
prostranství na území hl.m. Prahy za
účelem prezentace politických stran a
kandidátů v rámci volebních kampaní let
2021 – 2023

ředitel MHMP

11.50

Ing. Rak

23.
24.
25.

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
41638 k návrhu programu jednání 29. zasedání primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 9. 9. 2021 Prahy
- k revokaci usnesení Rady HMP č. 2162
ze dne 30. 8. 2021

11.55

26.

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

3

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

41416 k vyhlášení 59. a 61. výzvy k předkládání primátor hl.m.
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Prahy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

2.

41617 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3.

41266 k návrhu na úpravu celkových nákladů
investiční akce odboru INV MHMP v
kap. 03

náměstek
primátora
Scheinherr

4.

41331 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

5.

41418 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v právu
umístění, provozování a užívání
„napájecího kabelu pro silniční
meteorologickou stanici AMS 16
Kamýcká“ ve prospěch hlavního města
Prahy k tíži pozemku parc. č. 6/4 v
katastrálním území Suchdol, obec Praha

náměstek
primátora
Scheinherr

6.

41479 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
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 Praha 7, Praha
13 a Praha 20

7.

41480 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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 – Kolovraty

8.

41523 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnutý investiční transfer ze státního Vyhnánek
rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021 a
navýšení celkových nákladů investiční
akce

4

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

9.

41569 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

10.

41574 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva kultury určené na kulturní
aktivity

11.

41580 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí
určené pro MČ HMP v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Zaměstnanost a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 13

12.

41603 k návrhu na poskytnutí účelové dotace
náměstek
MČ Praha 21 na vrub kapitoly 1016 primátora
rezerva na spolufinancování projektů
Vyhnánek
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
v roce 2021

13.

41630 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

14.

41637 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 a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 4 a Praha
14

15.

40573 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, a
k návrhu dohody o zaplacení úhrady za
užívání nemovité věci a nájemní smlouvy
na pronájem pozemku za účelem
provozování čistírny odpadních vod v k.
ú. Kolovraty

5

náměstek
primátora
Vyhnánek

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

16.

41237 k návrhu na bezúplatné nabytí 64 ks
radní Chabr
sloupů veřejného osvětlení, kabelového
vedení, zapínacího místa, komunikace vč.
odvodnění, 12 ks parkovacích zálivů s 24
ks parkovacích stání a retardérů, chodníků
vč. obrubníků, 12 ks svislého dopravního
značení, vodorovného dopravního
značení, 18 ks kanalizačních vpustí,
zeleně (trávníkového porostu), 39 ks
stromů, pozemků parc. č. 88/11 a parc. č.
88/88 vše v k. ú. Hrdlořezy z vlastnictví
společnosti Daramis Property
Management s.r.o. do vlastnictví hl. m.
Prahy

17.

41074 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 hlavního města Prahy
městským částem Praha 9 a Praha 11
(pozemek v k.ú. Vysočany, pozemek v
k.ú. Háje, pozemek a přístřešek MHD v
k.ú. Chodov)

18.

41299 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 hlavního města Prahy městské
části Praha - Čakovice (pozemky v k.ú.
Čakovice)

19.

41369 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 hlavního města městské části
Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice)

20.

41124 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. radní Chabr
m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a
kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021

21.

41593 k projektu "Posílení kapacity sociální
radní Johnová
práce na obecních úřadech k zajištění
koordinace dlouhodobé péče pro osoby v
seniorském věku" a úpravě rozpočtu v
roce 2021
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22.

40797 k návrhu na schválení pronájmu jiných
bytů hl.m. Prahy nájemcům se
specifickými potřebami

radní Zábranský

23.

41424 k návrhu změny v seznamu vybraných
žadatelů o pronájem bytu z výstavby
realizované Bytovým družstvem Kulatý
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a
k výběru nového žadatele o pronájem
bytu z této výstavby

radní Zábranský

24.

41501 k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

25.

41510 k návrhu na uzavření dohody o splátkách radní Zábranský
dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním obytné místnosti
se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18
měsíců se stávajícím nájemcem obytné
místnosti ve vlastnictví hl.m. Prahy

26.

41558 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

27.

41582 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

28.

41590 k návrhu na pronájem bytu zvláštního
určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

29.

41248 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o radní Zábranský
ubytování

30.

41555 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
11.8.2021 do 17.8.2021
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