PROGRAM
14. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 4. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 23. 3. 2020
BOD

TISK

1.
2.

35829

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy genmjr. Ing.
Miloslavu Masopustovi

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
JUDr. Novaková

- elektronicky
3.

35908

k návrhu obchodně-finančního plánu
Operátor ICT, a.s. na rok 2020

primátor hl.m.
Prahy

10.15

M. Fišer, předs.
předst. OICT, a.s.
M. Bláha, předs.
dozorčí rady
OICT, a.s.

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč –
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč –
ředitel IPR HMP

VH
- elektronicky

4.

35786

k zadání zpracování prvního vydání
Katalogu doporučených prvků hl. města
Prahy
- elektronicky

5.

36235 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze
"podnět", vlna 25)
--MČ Praha 6
MČ Praha-Březiněves
MČ Praha-Dolní Měcholupy
MČ Praha-Královice
MČ Praha-Lochkov
MČ Praha-Lysolaje
MČ Praha-Vinoř
MČ Praha-Zličín
MČ Praha 8
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 14
- elektronicky

6.

36236

k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze
"podnět", vlna 26)
--MČ Praha-Běchovice
MČ Praha-Čakovice
MČ Praha-Ďáblice
MČ Praha-Dolní Chabry

1

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

PŘIZVANÍ

MČ Praha-Dolní Měcholupy
MČ Praha-Dubeč
MČ Praha-Klánovice
MČ Praha-Koloděje
MČ Praha-Křeslice
MČ Praha-Kunratice
MČ Praha-Libuš
MČ Praha-Lipence
MČ Praha-Lochkov
MČ Praha-Nebušice
MČ Praha-Slivenec
MČ Praha-Suchdol
MČ Praha-Šeberov
MČ Praha-Štěrboholy
MČ Praha-Troja
MČ Praha-Velká Chuchle
MČ Praha-Zbraslav
MČ Praha-Zličín
MČ Praha 2
MČ Praha 3
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 6
MČ Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 14
MČ Praha 15
MČ Praha 16
MČ Praha 17
MČ Praha 18
MČ Praha 19
MČ Praha 20
MČ Praha 21
MČ Praha 22
- elektronicky
7.

36224 k aktualizaci a rozšíření všech
podrobností veškeré projektové
dokumentace v rámci akce s názvem
Revitalizace spodní části Václavského
náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova
Praha 1, Nové Město, Václavské nám. a k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2020 v kapitole 01 Rozvoj obce a k návrhu na poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha 1 na
projektovou dokumentaci k rekonstrukci
Václavského náměstí

2

náměstek
primátora
Scheinherr

Ing. Rak

BOD

TISK

8.

35882

MATERIÁL
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 44061 Protipožární nádrž
Dubeč"

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

10.45

Ing. Witowski,
předs. předst. DP
HMP

náměstek
primátora
Scheinherr

10.50

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

11.00

Ing. Šíma

- elektronicky
9.

36090 Koncepce využití alternativních paliv v
podmínkách autobusové dopravy
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciová společnost

náměstek
primátora
Hlubuček

- elektronicky

10.

36183

k návrhu rozhodnutí o výběru dodavatele
podlimitní veřejné zakázky "Stavba č.
4328 Rajská zahrada - přemostění;
projektová a inženýrská činnost"
- elektronicky

11.

36062

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů na rok 2020 pro odbory INV
MHMP a MHMP - ODO SK k zajištění
operativní správy parků Marie Terezie a
Maxe van der Stoela a travnatých ploch,
chodníků a komunikací v Troji a
Holešovicích a u ul. Milady Horákové na
Letné a Prašném mostě, které byly
realizovány v rámci výstavby tunelového
komplexu Blanka
- elektronicky

12.

35905

k návrhu na organizační opatření
související se zrušením příspěvkové
organizace Technická správa komunikací
hl. m. Prahy
- elektronicky

13.

35868

k návrhu na využití finančních prostředků
určených na investiční akci TSK HMP, a.
s. č. 4347 - Akce pro BESIP 2020

náměstek
primátora
Scheinherr

11.05

Ing. Šíma

14.

35982

k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce
průmyslového paláce a dostavba jeho
levého křídla - zajištění činností pro
výstavbu“

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.10

Ing. Rak

- elektronicky

3

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

15.

35872

16.

k návrhu Pravidel pro odměňování členů
dozorčích rad a výborů pro audit
obchodních společností se 100%
majetkovou účastí hl. m. Prahy

radní Chabr

11.15

36300

k návrhu na poskytnutí investičního
příspěvku z rozpočtu hlavního města
Prahy na investiční akci č. "0000000" s
názvem " Pořízení mobilních lehátek
Stretcher Sprint 100" příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy

radní Johnová

11.20

Mgr. Ježek

17.

36282

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Městské nemocnice následné péče
a na poskytnutí příspěvku z rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na investiční akci
"0000000" s názvem "Vybudování EPS"
příspěvkové organizaci hl. m. Prahy
Městské nemocnice následné péče

radní Johnová

11.25

Mgr. Ježek

18.

36030 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu radní Johnová
v oblasti zdravotnictví pro rok 2020

11.30

Mgr. Ježek

19.

35915 k návrhu na poskytnutí dotace hlavního
města Prahy na základě Programu Akce
celopražského významu pro rok 2020

radní Johnová

11.35

Mgr. Ježek

20.

35920

radní Johnová

11.40

Ing. Rak

11.45

Mgr. Němcová

ke schválení podmínek výběrového řízení
na pronájem nebytových prostor domu
č.p. 252 Na Bělidle 34, Praha 5 k.ú.
Smíchov

PŘIZVANÍ

- elektronicky
21.

36122

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m.
radní Šimral
Prahy v kap. 04 a na poskytnutí
neinvestiční účelové dotace v Programu
celoměstské podpory vzdělávání na území
hlavního města Prahy pro rok 2020
- elektronicky

4

BOD

TISK

22.

36057

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu na udělení dotací
radní Šimral
prostřednictvím projektu Pražský voucher
na inovační projekty a projektu
Specializované vouchery
spolufinancovaných v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č.
2

ČAS

PŘIZVANÍ

11.50

Ing. Blažek

11.55

Ing. Dederová
Ing. Andrle

- elektronicky
23.

36262 k návrhu na jmenování ředitele odboru
pověřená
evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy řízením MHMP
- elektronicky

24.
25.
26.

36267

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 16. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 4. 2020 Prahy

12.00

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

27.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

36095

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

primátor hl.m.
Prahy

2.

36201

k revokaci usnesení Rady HMP č.2540 ze primátor hl.m.
dne 24.10.2017 k vyhlášení 36. a 37.
Prahy
výzvy k předkládání žádostí o podporu v
rámci prioritní osy 4 Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

3.

36250

k revokaci usnesení Rady HMP č.288 ze
dne 17.2.2020 k vyhlášení 47. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 3 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

5

primátor hl.m.
Prahy

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

4.

35959

5.

36210 k povolení výjimky ze stavební uzávěry
I. náměstek
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro
primátora
výstavbu bytového domu „Zenklova 182 - Hlaváček
183“, Praha 8 – Libeň

6.

35996 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. náměstek
č. 419/14 k. ú. Holyně do vlastnictví hl.
primátora
m. Prahy
Hlubuček

7.

35968

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

8.

36065

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. náměstek
č. 1538/245 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví primátora
hl. m. Prahy
Scheinherr

9.

36185

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2019 o vratku finančních prostředků primátora
od MČ Praha 12 do státního rozpočtu
Vyhnánek

10.

36168

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2019 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2 a MČ
Praha 5 na úhradu nákladů za sociální
pohřby

11.

36045

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratky finančních prostředků primátora
MČ Praha 1 do státního rozpočtu
Vyhnánek

12.

36139

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP

13.

36234

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 účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 3

k revokaci usnesení Rady HMP č.2473 ze primátor hl.m.
dne 18.11.2019 k vyhlášení 55. a 56.
Prahy
výzvy k předkládání žádostí o podporu v
rámci prioritní osy 1 Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

6

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

14.

36104

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určený pro HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha – Ďáblice

15.

35948

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
aktivní politiku zaměstnanosti určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha – Troja

16.

36116

k návrhu na poskytnutí účelové investiční
dotace městské části Praha 14 na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z
rozpočtu hlavního města Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

36148

k návrhu na vrácení neinvestičních
příspěvků na výkon pěstounské péče od
MČ hl. m. Prahy Úřadu práce České
republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

36102 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k
Veřejnoprávní smlouvě č.
INO/16/06/000347/2018 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci poskytnuté
MČ Praha 11 z rozpočtu hlavního města
Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

36043

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. garáže, umístěné na pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Libeň, obec
Praha

20.

35991

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva ke stavbě bez čp/če
umístěné na pozemku ve vlastnictví
hlavního města Prahy, k. ú. Sedlec, obec
Praha

radní Chabr

21.

36002

Návrh na úplatný převod části pozemku
parc.č. 1293/228 o výměře 19m2 v k.ú.
Řepy

radní Chabr

22.

35889

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 1660/2 v k. ú. Troja.

23.

35224

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 872/19 v k.ú. Šeberov, obec Praha, do
vlastnictví hl. m. Prahy

7

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

24.

35618

návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú.
Zbraslav

25.

35985

k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke
radní Chabr
smlouvě č. C/23/P10/94, uzavřené dne 12.
5. 1993 se společností TRADE CENTRE
PRAHA a.s. o zajištění správy a
obchodního využití objektu Palác Adria,
Jungmannova 31, Praha 1 a o výkonu
dalších činností

26.

35509

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

27.

35710

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 - Suchdol (nemovitosti v k.ú.
Suchdol)

28.

35547

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových radní Johnová
výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap.
05 - Zdravotnictví a sociální oblast

29.

35897 k návrhu na úpravu limitu počtu
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a
rozpočtu příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Dětské centrum Paprsek a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020

radní Johnová

30.

36066 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace hlavního města
Prahy Domov Svojšice

radní Johnová

31.

36017

k návrhu na převod nevyčerpaných
radní Šimral
finančních prostředků v projektech
"Moderní škola I", "Moderní škola II",
"Moderní škola III", "Moderní škola IV",
"Cesta za kvalitním vzděláváním
II./2018", "DD - Lab / Dětská dopravní
laboratoř" odboru školství, mládeže a
sportu MHMP v rámci OPPPR

32.

36118

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

radní Šimral

33.

36088

k úpravě rozpočtu v kap. 09 na základě
usnesení k návrhu na rozhodnutí
zadavatele o zrušení veřejné zakázky a k
návrhu na zrušení projektu "Strategické
dokumenty a vzdělávání pro zkvalitnění
veřejné správy vykonávané Magistrátem
hlavního města Prahy"

radní Šimral

8

radní Chabr

BOD

TISK

MATERIÁL

34.

35773

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - převod
nevyčerpaných prostředků z roku 2019

PŘEDKLÁDÁ
radní Šimral

35.

35679

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - převod
nevyčerpaných prostředků z roku 2019

radní Šimral

36.

35815

k návrhu na převod nevyčerpaných
radní Šimral
finančních prostředků v projektu "Krajský
akční plán vzdělávání v hlavním městě
Praze" odboru školství, mládeže a sportu
MHMP v rámci Operačního Programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

37.

36163

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.
m. Prahy seniorům a bytů v Domě s
chráněnými byty

radní Zábranský

38.

36203

k využití městských reklamních ploch
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na
období 7. 4. 2020 - 29. 6. 2020

pověřená
řízením MHMP

39.

36101

k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl.
hl.m. Prahy a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací městským částem
hl.m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti v r. 2020

pověřená
řízením MHMP

40.

36326 k návrhu na přijetí daru zdravotnického
materiálu od společnosti PPF banka a.s.

41.

36218

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
19.2.2020 do 25.2.2020

42.

36220

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
4.3.2020 do 10.3.2020

9

pověřená
řízením MHMP

