PROGRAM
34. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 11. 2021

od 10.00 hod.

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.
2.

Organizační záležitosti
41676 k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Pořízení nových procesních modulů a
modernizace stávajících modulů v rámci
IS PKO dle novely zákona o místních
poplatcích (IAP34)", k úpravě rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 a
úpravě celkových nákladů investiční akce
v kap. 0931 IAP MHMP

3.

42147 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"Zajištění licencí programového vybavení
pro provoz prostředí Oracle“

4.

42237

k návrhu na termínový kalendář zasedání
Rady HMP a Zastupitelstva hl.m. Prahy
na rok 2022

5.

41833

6.

41870

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

10.15

Mgr. Károly

10.20

Ing. Lísal, MBA

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání I. náměstek
- U 1359 a U 1360 (fáze "návrh" +
primátora
"OOP", vlna 06 úprav)
Hlaváček
--MČ Praha 8
MČ Praha - Libuš

10.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

k soudem zrušené změně Z 2778/00 vlny
CVZ IV ÚP SÚ hl. m. Prahy (Praha 6,
Praha - Lysolaje, Dejvice; Šatovka –
zdravotní zařízení)
--MČ Praha 6
MČ Praha - Lysolaje

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

1

primátor hl.m.
Prahy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

BOD

TISK

7.

41875

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhu změny ÚP - Z 3338 (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 19)
---

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

MATERIÁL

MČ Praha 20

PŘIZVANÍ

8.

41879

k návrhu změny ÚP - Z 3343 (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 19)
--MČ Praha 6

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

9.

41883

k návrhu na ukončení pořizování změny
ÚP - Z 3775 (fáze"návrh", vlna 29)
--MČ Praha – Lysolaje

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.

41910

K návrhu na ukončení pořizování změny
ÚP - Z 3480 (fáze „návrh „ vlna 26)
--MČ Praha – Štěrboholy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

11.

41961

k návrhu na pořízení změny ÚP 100/2019 (fáze "podnět", samostatně
pořizovaná) a k podnětu na pořízení
Územní studie VRÚ Letňany – Kbely

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

12.

41030

k návrhu dalšího postupu při řešení
křížení ulic Antonínská a Bubenská v
souvislosti s přípravou projektu
koncertního sálu hl. m. Prahy - Vltavské
filharmonie a úpravě rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy a navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizaci Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce
2021

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

11.05

RNDr. Kyjovský

11.10

RNDr. Kyjovský

13.

14.

náměstek
primátora
Scheinherr

40040 k návrhu dílčího příkazu a smlouvu o
zajištění správy senzorické sítě pro
sledování hladiny zaplněnosti nádob na
tříděný odpad a rámcovou smlouvu na
rozvoj této senzorické sítě na území hl. m.
Prahy a k úpravě rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

41553

náměstek
primátora
Hlubuček

k zapojení hl. m. Prahy v projektu
20_089_Energy Efficiency Network

2

primátor hl.m.
Prahy

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhu na vyhlášení Programu na
podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok
2022

náměstek
primátora
Hlubuček

11.15

RNDr. Kyjovský

42034

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

náměstek
primátora
Hlubuček

11.20

RNDr. Kyjovský

17.

41826

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zoologická
zahrada hl.m. Prahy, U Trojského zámku
120/3, 171 00 Praha 7, IČO: 00064459

náměstek
primátora
Hlubuček

11.25

RNDr. Kyjovský

18.

41925

k návrhu na uzavření dodatku k
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace č. DOT/54/10/019974/2020

náměstek
primátora
Hlubuček

11.30

RNDr. Kyjovský

19.

38422

k návrhu na uzavření Dohody o předání a
převzetí práv a závazků investora s
Městskou částí Praha-Přední Kopanina a
úpravu rozpočtu kapitálových výdajů
minulých let (tj. 2017-2019)

náměstek
primátora
Hlubuček

11.35

Ing. Kalina, MBA

20.

41978 k návrhu na uzavření smlouvy o
náměstek
koordinaci staveb a vzájemné konzumaci primátora
územních rozhodnutí mezi hl. m. Prahou a Scheinherr
Sekyra Group, a.s. pro "Stavba č. 44544
Terminál Smíchovské nádraží" a
„Smíchov City“

11.40

Ing. Kalina, MBA

21.

42162 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3
náměstek
Smlouvy č. 110/2021 o poskytnutí
primátora
finančních prostředků z rozpočtu Státního Scheinherr
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

11.45

Ing. Šíma

22.

42224 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů Dopravního podniku a.s. v
primátora
kapitole 03 Doprava
Scheinherr

11.50

Ing. Šíma

BOD

TISK

15.

41950

16.

MATERIÁL

3

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

ke zrušení Fondu odměn společnosti
Výstaviště Praha, a.s

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.55

Ing. Paneš, Ph.D.
představenstvo
Výstaviště Praha,
a.s.
dozorčí rada
Výstaviště Praha,
a.s.

návrh na uzavření Dohody č.
DOH/35/04/010977/2021 o vyřešení
vztahů mezi HMP a Sdružením
FERDINANDA

BOD

TISK

MATERIÁL

23.

41892

VH

24.

39578

radní Chabr

12.00

Ing. Rak

25.

41774 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2060 ze radní Chabr
dne 30. 8. 2021 k návrhu na schválení
dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č.
NAO/58/01/007368/2005, uzavřené mezi
hl.m.Prahou a akciovou společností
Obecní dům, a.s.

12.05

Ing. Rak

26.

42084 k návrhu na poskytnutí slev pro nájemce
nebytových prostor hlavního města Prahy
v důsledku pokračujícího stavu šíření
nemoci COVID-19 v roce 2021

radní Chabr

12.10

Ing. Rak

27.

41503

k návrhu na zajištění a financování
lékařské pohotovostní služby hlavním
městem Prahou v roce 2022

radní Johnová

12.15

Mgr. Ježek

28.

41877

k návrhu na zavedení nové investiční akce radní Kordová
v kap. 0653 - PRI MHMP do centrálního Marvanová
číselníku akcí v roce 2021, včetně
stanovení celkových nákladů investiční
akce

12.20

Ing. Žabka
Ing. Paneš, Ph.D.

29.

42018

k návrhu na realizaci projektu
Dostupného družstevního bydlení a ke
schválení uzavření Memoranda s
Městskou částí Praha 5 ve věci projektu
“Radlická”

12.25

Ing. Rak

30.

42182 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace v oblasti sportu
Českému tenisovému svazu z. s.

12.30

Mgr. Němcová

4

radní Kordová
Marvanová

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Šimral

12.35

Ing. Žabka

12.40

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Třeštíková

12.45

MgA. Sulženko,
Ph.D.

34.

42164 k návrhu uzavření dodatku č. 2 k
radní Zábranský
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
návratné finanční výpomoci č.
INO/16/06/000383/2019 uzavřené dne 12.
12. 2019 mezi hlavním městem Prahou a
Městskou částí Praha 11

12.50

Ing. Tunkl

35.

41330

ředitel MHMP

12.55

Ing. Stránský
JUDr. Schmitz

BOD

TISK

MATERIÁL

31.

42106 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění
služeb při realizaci programu DoToho! a
k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
v roce 2021

32.

42051

33.

41724 k návrhu revokace Dotačního systému
hlavního města Prahy v oblasti kultury a
umění na léta 2022 – 2027

k návrhu na schválení dohody o narovnání radní Třeštíková
mezi Bejt Praha, spolkem a hlavním
městem Prahou

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Dodávka kancelářského nábytku pro
MHMP"

PŘIZVANÍ

- stažen 4.10.21
36.

41907 k záměru odboru služeb MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Vybudování
nového prostoru pro dětské skupiny“

ředitel MHMP

13.00

Ing. Stránský
Ing. Dederová

37.

41900 k návrhu na změnu Organizačního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy

ředitel MHMP

13.05

Ing. Dederová

38.
39.
40.

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 31. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 11. 11.
2021

41.

42139

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

5

13.10
primátor hl.m.
Prahy

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

42173

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

2.

42240 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3.

42006

ke schválení projektů v rámci 60. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

4.

42020

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

5.

41741

k návrhu OCP MHMP na ukončení
nájemní smlouvy č.
NAP/58/02/001466/2001 uzavřené dne
30. 1. 2002 z důvodu úmrtí nájemce a
uzavření nové nájemní smlouvy s
fyzickou osobou na dobu neurčitou na
identickou část pozemku, který je ve
vlastnictví HMP, svěřený do správy OCP
MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

40014

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku
parc. č. 1608/17, k.ú. Ďáblice do
vlastnictví hlavního města Prahy

náměstek
primátora
Scheinherr

7.

41522

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

42028

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

9.

42087

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
souvislosti s přijetím vratky účelové
primátora
neinvestiční dotace poskytnuté MČ Praha Vyhnánek
- Koloděje v roce 2020

6

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

10.

42124

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
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 16

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.

42125

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

12.

42157

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost

13.

42179

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

41464

k návrhu na prominutí části dluhu a na
odpis části pohledávky hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

41977 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu náměstek
MČ Praha - Dolní Chabry s podáním
primátora
žádosti na Ministerstvo životního
Vyhnánek
prostředí o poskytnutí dotace z Národního
programu Životní prostředí na realizaci
projektu Výsadba Nové Chabry

16.

42002 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k
náměstek
Veřejnoprávní smlouvě č.
primátora
INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí
Vyhnánek
návratné finanční výpomoci MČ Praha 14
a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce
2021 v souvislosti s přijetím mimořádné
splátky návratné finanční výpomoci od
městské části Praha 14

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

17.

41516

k návrhu na uzavření dohody o uznání
dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s
nájemcem nebytových prostor ve
vlastnictví hl.m. Prahy

radní Chabr

18.

41770

k žádosti o výmaz věcného břemene
nezastavět pozemek parc.č. 1161 v k.ú.
Smíchov

radní Chabr

19.

41678

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 1428/14 v k. ú. Troja

radní Chabr

20.

41818

k návrhu na úplatný převod
spoluvlastnického podílu o velikosti id.
160151/337500 na pozemcích parc. č.
1841/4 a parc. č. 1841/5 k.ú. Libeň

radní Chabr

21.

41283

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 3108/11 o výměře 790 m2 v k.ú.
Radotín 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 do
vlastnictví hl.m. Prahy

radní Chabr

22.

41839

k návrhu na bezúplatné nabytí sakrálních
staveb bez č.p./č.e. na pozemcích parc. č.
3487, 3489 a 3490 v k.ú. Břevnov

radní Chabr

23.

41715

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

radní Chabr

24.

41164

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, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 10
(pozemky v k.ú. Michle)

25.

41758

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem
financování v projektu „Rodiny a děti
sociálně vyloučené a ohrožené sociálním
vyloučením a institucionalizací“

26.

41627

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Domov mládeže a
školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42

8

radní Johnová

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

27.

41881

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola
speciální, Praha 4, Na Lysinách 6

radní Šimral

28.

41928

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola sdělovací techniky,
Praha 1, Panská 3

radní Šimral

29.

42011

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 5, Nad Kavalírkou 1

radní Šimral

30.

41872

k administrativním procesům projektu
Specializované vouchery - výzvy č. 2 a
Pražský voucher na inovační projekty,
výzva č. 2, 3 a 4, spolufinancovaného v
rámci Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

radní Šimral

31.

42079

k návrhu odpovědi na stížnost na Střední
odbornou školu Jarov, Praha 9, Učňovská
1/100

radní Šimral

32.

41994

k návrhu na přiznání mimořádných
odměn ředitelům a ředitelkám
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou za rok 2021

radní Šimral

33.

42000

k návrhu na stanovení výše platu
ředitelkám a ředitelům příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem
Prahou v působnosti odboru školství,
mládeže a sportu MHMP

radní Šimral

34.

42107

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 30.9.2021"

35.

42047 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola a
Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

36.

39506

k návrhu na prominutí poplatků z prodlení radní Zábranský
vzniklých z opožděného zaplacení
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná
s užíváním bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy

37.

42115

k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k
dohodě o vzájemné výměně bytů

9

radní Šimral

radní Zábranský

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

38.

42097 k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy

39.

42180

40.

41933 k návrhu na uzavření Dodatku č 1 ke
Smlouvě o využití prostoru kolektoru č.
INO/01/01/001810/2020 ze dne 31. 01.
2020 se společností Kolektory Praha, a.s

ředitel MHMP

41.

42220 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 08 a v kap. 09 v roce 2021

ředitel MHMP

42.

42118

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

radní Zábranský
ředitel MHMP

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
6.10.2021 do 12.10.2021

Informace :
TISK

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

42167

Informace o sjednocení vstupného do areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

39545

Souhrnná informace o počtu, druhu a výši správních trestů uložených při řešení
přestupků věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2020

ředitel MHMP
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