PROGRAM
39. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 11. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 26. 10. 2020
- zápis z 8. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 29. 10. 2020
- zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 2. 11. 2020
BOD

TISK

1.
2.

37531

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na poskytnutí dotace na realizaci primátor hl.m.
projektu "Kraje pro bezpečný internet"
Prahy
pro Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se
sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

- elektronicky
primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Krch

primátor hl. m.
Prahy

10.20

Ing. Krch

5.

36298 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou primátor hl. m.
se mění obecně závazná vyhláška č.
Prahy
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, v rámci poskytování
dat o územním a stavebním řízení do
datové platformy hl. m. Prahy

10.25

Ing. Krch

6.

38584 k návrhu na pořízení změny ÚP 582/2019 (fáze "podnět", samostatně
projednávaná)
--MČ Praha 7

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

JUDr. Roman,
předs. předst.
Pražské služby,
a.s.

3.

37484

k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Zajištění softwarové podpory a rozvoje
pro výkon státní správy na úseku
odpadového hospodářství“
- elektronicky

4.

37565 k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Vývoj, implementace portálu praha.eu
včetně podpory“
- elektronicky

- elektronicky
7.

38148

ke změně člena dozorčí rady společnosti
Pražské služby, a.s.

VH
- elektronicky

1

BOD

TISK

8.

38185

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu OCP na schválení vzoru nájemní náměstek
smlouvy na pronájem tržních míst na
primátora
pozemcích ve správě odboru ochrany
Hlubuček
prostředí MHMP dle platného tržního
řádu (Nařízení č. 9/2011 Sb. HMP,
kterým se vydává tržní řád), ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

ČAS

PŘIZVANÍ

10.40

RNDr. Kyjovský

10.45

Ing. Šíma

- elektronicky
9.

38385

k návrhu na uzavření darovací smlouvy na náměstek
bezúplatný převod pozemků pod stavbou primátora
silnice I. třídy I/4 Strakonická, stavby
Scheinherr
silnice I. třídy I/4 Strakonická, mostního
objektu X002 ul. Bartoňova a mostního
objektu X006 ul. K Peluňku v rámci
vzájemného majetkoprávního vypořádání
staveb pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších nemovitostí
souvisejících se stavbou dálnice D0
- elektronicky

10.

38524 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3
náměstek
Smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí
primátora
finančních prostředků z rozpočtu Státního Scheinherr
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

10.50

Ing. Šíma

11.

38197 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy a poskytnutí účelové investiční
dotace MČ Praha 8 a MČ Praha 14

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

11.00

Ing. Freimann

13.

38596 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
náměstek
hl.m. Prahy a poskytnutí účelové
primátor
neinvestiční dotace MČ Praha – Petrovice Vyhnánek

11.05

14.

36725

- elektronicky
12.

38392 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
42822 Lávka Holešovice- Karlín"
- elektronicky

k návrhu na schválení návrhu započtení radní Chabr
plochy pozemků hl. m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území pro STRM
Gama, a.s.
- elektronicky

2

11.10

Ing. Kubelka,
Ph.D.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Chabr

11.15

Ing. Rak
Ing. Kubelka,
Ph.D.

16.

38251 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP radní Chabr
č. 1230 ze dne 5.6.2020, k návrhu směny
pozemků v k.ú. Vinohrady, v k.ú.
Holešovice a v k. Vršovice mezi hl.m.
Prahou, ČR-Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ČR-Fakultní
nemocnicí Královské Vinohrady, k
návrhu na budoucí zřízení služebnosti a k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy

11.20

Ing. Rak

17.

38072

radní Johnová

11.25

Ing. Rak

18.

38503 k návrhu změny zřizovací listiny
příspěvkové organizace hl. m. Prahy
Dětského domova Charlotty Masarykové
a záměru zařazení organizace do sítě škol
a školských zařízení

radní Johnová

11.30

Mgr. Ježek

radní Třeštíková

11.35

MgA. Sulženko

BOD

TISK

15.

36836 k návrhu majetkoprávního vypořádání
pozemků v souvislosti s projektem
„Smíchov City, část Smíchov South“

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Hermes I a II - výběr zhotovitele"

PŘIZVANÍ

- elektronicky
19.

38305 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací v oblasti
kultury v roce 2020

*

*
J. Schmid, ředitel Studia YPSILON
Mgr. Štědroň, Ph.D., ředitel Divadla Na
zábradlí
D. Kirschnerová, ředitelka Divadla
Spejbla a Hurvínka
E. Kulhánek, ředitel Hudebního divadla
v Karlíně
MgA. Přibyl, ředitel Městských divadel
pražských
Ing. Pecháček, ředitel divadla Minor
T. Töpfer, ředitel Divadla na Vinohradech
MgA. Lang, ředitel Divadla pod
Palmovkou
Mgr. Rozehnal, ředitel Hvězdárny a
planetária hlavního města Prahy
RNDr. Řehák, ředitel Městské knihovny
v Praze

3

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Třeštíková

11.40

MgA. Sulženko

Ing. arch. Kučera, ředitel Národní kulturní
Památky Vyšehrad
Mgr. Hrbek, Ph.D., ředitel Švandova
divadla na Smíchově
D. Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé
PhDr. Juříková, ředitelka Galerie hl.m.
Prahy
PhDr. Strnadová, ředitelka Muzea hl.m.
Prahy
- elektronicky
20.

38396 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací - 1. vyúčtování
podpůrného programu v oblasti
příjezdového turismu "V Praze jako
doma"

*

*
Mgr. Rozehnal, ředitel Hvězdárny a
planetária hlavního města Prahy
PhDr. Juříková, ředitelka Galerie hl.m.
Prahy
PhDr. Strnadová, ředitelka Muzea hl.m.
Prahy
Ing. arch. Kučera, ředitel Národní kulturní
Památky Vyšehrad
Bc. Černý, ředitel Botanické zahrady
hl.m. Prahy
Mgr. Bobek, ředitel Zoologické zahrady
hl.m. Prahy
- elektronicky
21.

38507 k návrhu na poskytnutí individuálních
účelových dotací v oblasti kultury v roce
2020

radní Třeštíková

11.45

MgA. Sulženko

22.

37587

k záměru odboru služeb MHMP na
radní Třeštíková
realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce
přízemí Staroměstské radnice" a k návrhu
na úpravu kapitálových výdajů v kap. 08 a
v kap. 09

11.50

Ing. Pekárková

11.55

Ing. Tunkl

- elektronicky
23.

38096 k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci Městské části Praha 11 a k
úpravě rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy

4

radní Zábranský

BOD

TISK

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

24.

38435 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Zábranský
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 Praha 12
a Praha 22

12.00

25.
26.
27.

38542

MATERIÁL

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 21. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 12. 11.
2020 - k revokaci usnesení Rady HMP č.
2445 ze dne 2. 11. 2020

12.05
primátor hl.m.
Prahy

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

28.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

38180

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.

38087

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
záměr „Zálesí - obchodní zařízení se
dvěma byty“ na pozemku parc. č. 959 v
k.ú. Lhotka, Praha 4

I. náměstek
primátora
Hlaváček

3.

38289

k návrhu navýšení rozpočtu běžných
náměstek
výdajů Městské policie hl. m Prahy o
primátora
účelovou dotaci poskytnutou Městskou
Hlubuček
částí Praha 7 a navýšení limitu prostředků
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro
rok 2020

4.

38042

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení
náměstek
služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik primátora
Hlubuček

5

PŘIZVANÍ
Ing. Tunkl

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

5.

38076 k návrhu na poskytnutí účelové
náměstek
neinvestiční dotace SH ČMS primátora
Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy z Hlubuček
rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST

6.

38311 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 02 primátora
- Městská infrastruktura
Hlubuček

7.

38123 ke jmenování komise pro otevírání
nabídek/hodnotící komise/komise pro
posouzení kvalifikace v zadávacím řízení
pro veřejnou zakázku "Stavba č. 4679
Maniny PPO, snížení nivelety Karlín,
etapa 0001 poldr s oddychovou zónou a
etapa 0002 poldr Karlín, stavební práce"

8.

38043 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č.
náměstek
parc. 431/41, 449/17, 450/14, 450/16,
primátora
450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, Hlubuček
530/2, 531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a
549/5 v kat.ú. Třeboradice do vlastnictví
hl. m. Prahy

9.

38241 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č.
parc. 1457 v kat. ú. Dolní Počernice do
vlastnictví hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

10.

38397

k návrhu na poskytnutí dotace v rámci
Programu Čistá energie Praha 2020 V.

náměstek
primátora
Hlubuček

11.

38357

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k
náměstek
nájemní smlouvě se společností Metrostav primátora
a.s. na pronájem částí komunikace
Scheinherr
Husitská a U Památníku za účelem
umístění zařízení staveniště

12.

38254

k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření náměstek
budoucí smlouvy o zřízení věcného
primátora
břemene k pozemku parc. č. 3122/2 v k.ú. Scheinherr
Nusle, za účelem budoucího zřízení
věcného břemene stavby „SSZ 4.407 Na
Pankráci - Táborská“

13.

38003

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

14.

38005

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

15.

38174 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03
primátora
Doprava
Scheinherr

6

náměstek
primátora
Hlubuček

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

16.

37485 k návrhu k převodu práv a povinností z
vydaného stavebního povolení/souhlasu s
provedením udržovacích prací a
projektové dokumentace

náměstek
primátora
Scheinherr

17.

38436 k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parcelní číslo 1348/7 v katastrálním
území Hloubětín do vlastnictví hlavního
města Prahy

náměstek
primátora
Scheinherr

18.

38210

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratku finančních prostředků primátor
od MČ Praha 12 do státního rozpočtu
Vyhnánek

19.

38212

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 v kap. primátor
0680 v souvislosti s vratkou
Vyhnánek
neinvestičního transferu Ministerstvu
kultury poskytnutého na Program podpory
pro památky UNESCO

20.

38270

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratku finančních prostředků primátor
MČ Praha 2, MČ Praha 5 a MČ Praha 10 Vyhnánek

21.

38301

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon sociální práce v souvislosti s
COVID-19 určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ HMP

22.

38399

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
primátor
transfer ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva kultury v souvislosti s
financováním projektu z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 1

23.

38424

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

7

náměstek
primátor
Vyhnánek

náměstek
primátor
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

24.

38432

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 12

náměstek
primátor
Vyhnánek

25.

38433

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
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 18

náměstek
primátor
Vyhnánek

26.

38462

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátor
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
2014+ na financování projektu Řízení ITI
Pražské metropol. oblasti III.

27.

38410 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva zdravotnictví na financování
zdravotnického zařízení v souvislosti s
COVID-19 a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP a PO
HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

38198 k návrhu na změnu názvu investiční akce
při zachování účelu dotace poskytnuté
MČ Praha 8 v roce 2017 a ponechané k
využití v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

29.

38291

k návrhu na úplatný převod
spoluvlastnických podílů id. 1/2 na
pozemcích parc. č.1182/13, parc. č.
1184/69 a parc. č. 1184/73 k.ú. Libeň

30.

37671

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 2615/1 o výměře 24 m2 v k.ú.
Kunratice

31.

37923

k návrhu úplatného převodu pozemku
parc.č. 3688/57 v k.ú. Břevnov

radní Chabr

32.

37737

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 3880/8 o výměře 26 m2 k.ú.
Libeň

radní Chabr

radní Chabr

8

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

33.

35652

k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví
k id. podílu 798/1680 na pozemcích
parc.č. 3071/9 a parc.č. 3071/10 v k.ú.
Dejvice

radní Chabr

34.

37984

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 990/120 o výměře 720 m2 v k.ú.
Čimice, 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

35.

36531

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 5 (pozemky v k.ú.
Smíchov, Hlubočepy, Košíře)

36.

37428

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 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a
pozemek v k.ú. Malešice)

37.

38247

k oznámení záměru městské části Praha - radní Chabr
Zbraslav na převod pozemku v k.ú.
Zbraslav, svěřeného do správy MČ Praha
- Zbraslav, předloženého podle
ustanovení § 18 odst. 1 písmene a) 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

38.

37978

k návrhu úpravy rozpočtu vlastního hl. m. radní Chabr
Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ v
roce 2020

39.

37791

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

40.

38569

k návrhu na personální změny v Komisi
Rady hl. m. Prahy pro sport

9

radní Šimral

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

41.

38194

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
radní Šimral
nájemní smlouvě s Kongresovým centrem
Praha, a.s. za účelem zajištění výstavních
prostor pro konání veletrhu vzdělávání
Schola Pragensis

42.

38196

k vydání souhlasného stanoviska k zápisu
školské právnické osoby Vyšší odborná
škola Profesních fotbalových studií, se
sídlem Zelený pruh 52, 147 08 Praha 4,
do rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

43.

38313

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu školské právnické osoby
Evangelická akademie - Vyšší odborná
škola sociální práce a střední odborná
škola, se sídlem, Praha 4, Hrusická
2537/7, v rejstříku škol a školských
zařízení

radní Šimral

44.

38341

k vydání nesouhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Soukromé
osmileté gymnázium DINO-HIGH
SCHOOL s.r.o., se sídlem Praha 10 Petrovice, Bellova 352, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

45.

38349

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Střední
průmyslová škola dopravní, a.s., se sídlem
Praha 5, Plzeňská 298/217a, PSČ 150 00,
v rejstříku škol a školských zařízení

46.

38359

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Střední
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se
sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34,
v rejstříku škol a školských zařízení

47.

38380

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Střední
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se
sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34,
v rejstříku škol a školských zařízení

48.

38465

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby ART
ECON - Střední škola a vyšší odborná
škola Praha, s.r.o., se sídlem Praha 8, Nad
Rokoskou 111/7, 182 00, IČO 45796955,
v rejstříku škol a školských zařízení

49.

38236 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport
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50.

37869

k návrhu na neposkytnutí jednorázové
účelové individuální neinvestiční dotace
organizaci Společnost pro kreativitu ve
vzdělávání, o.p.s.

radní Šimral

51.

38297

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP v roce 2020

radní Třeštíková

52.

38426

k revokaci usnesení Rady HMP č.2053 ze radní Třeštíková
dne 24.9.2020 k návrhu na změnu
zřizovací listiny příspěvkové organizace
Muzeum hlavního města Prahy a k návrhu
na revokaci usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 20/93 ze dne
15.10. 2020

53.

38283

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

pověřená
řízením MHMP

54.

37673

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

pověřená
řízením MHMP

55.

38470

ke zproštění povinnosti mlčenlivosti
advokáta hlavním městem Prahou ve věci
trestního stíhání

pověřená
řízením MHMP

56.

38434

k Informativní zprávě o plnění úkolů
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva
hl.m. Prahy

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK
38288

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k průběhu voleb do Senátu Parlamentu České republiky včetně zajištění zvláštních
způsobů hlasování
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pověřená řízením
MHMP

