PROG RAM
36. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 11. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 1. 11. 2021
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

1.
2.

Organizační záležitosti
42009 k pojmenování veřejných prostranství na
území hlavního města Prahy

3.

41855 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
„KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR – II. část, část 8 Média“

10.15

Ing. Andrle

4.

41856 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
„KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR – II. část, část 10 Kreativita a Produkce“

10.20

Ing. Andrle

5.

42103 k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
„Rozvoj programového vybavení
FLUXPAM 5 pro podporu nových
procesů personální činnosti“

10.25

Ing. Krch

6.

42283 k návrhu dohody o směně plochy v rámci primátor hl.m.
veletrhu MIPIM
Prahy

10.30

Ing. Petr

7.

41890 k pořízení Krajinářské studie prostoru
Trojmezí

10.35

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

primátor hl.m.
Prahy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

1

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Štefaňák

BOD TISK
8.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

41942 k vytvoření Jednotného systému sdílených I. náměstek
dat o zeleni v hl. m. Praze
primátora
Hlaváček

ČAS

PŘIZVANÍ

10.40

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

náměstek
primátora
Scheinherr
náměstek
primátora
Hlubuček
9.

42169 k záměru odboru bezpečnosti MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Provedení
primátora
hydrodynamických zkoušek a rozborů
Hlubuček
vody u vybraných studen na území hl. m.
Prahy" a úpravu celkových nákladů
investiční akce Mapování studen využitel.
pro NZV

10.45

JUDr.
Štalmachová

10.

41998 k návrhu na poskytnutí individuální
účelové neinvestiční dotace pro Toulcův
dvůr, z.s., pro roky 2022 - 2024

náměstek
primátora
Hlubuček

10.50

RNDr. Kyjovský

11.

42013 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Pražské
společenství obnovitelné energie

náměstek
primátora
Hlubuček

10.55

RNDr. Kyjovský

12.

41602 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo náměstek
č. DIL/35/04/008524/2020 oprava
primátora
restauračního pavilonu Výstaviště Praha 7 Vyhnánek

11.00

Ing. Rak
Představenstvo
Výstaviště Praha,
a.s.

13.

42194 k oznámení záměru městské části Praha - radní Chabr
Petrovice na prodej věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřené do správy
městské části Praha - Petrovice, stavby
č.pop. 51 s pozemky v k.ú. Petrovice,
předloženého podle § 18 odst. 1 písm. 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

11.05

Mgr. Dytrychová
JUDr.
Hromasová,
starostka MČ
Praha - Petrovice
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BOD TISK
14.

MATERIÁL

41677 k návrhu na schválení návrhu započtení
plochy pozemků hlavního města Prahy
pro výpočet koeficientů míry využití
území pro Nový Veleslavín, a.s.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Chabr

11.10

Mgr. Dytrychová

radní Chabr

11.15

Ing. Paneš, Ph.D.
Představenstvo
Pražská
plynárenská
Holding a.s.
Dozorčí rada
Pražská
plynárenská
Holding a.s.

- přerušen dne 8.11.21
15.

42181 k určení auditora společnosti Pražská
plynárenská Holding a.s.
VH

16.

41529 k návrhu na změnu názvu a úpravu
celkových nákladů investiční akce č.
45289 "Rekonstrukce budov Šolínova přípravné práce a projekty"

radní Johnová

11.20

Ing. Mezková,
MPA

17.

42150 k záměru vytvoření nových kapacit
sociálních služeb komunitního typu na
území HMP

radní Johnová

11.25

Ing. Mezková,
MPA

18.

42163 k návrhu na poskytnutí finančních
radní Johnová
prostředků formou jednorázové
individuální účelové neinvestiční dotace z
kap. 0582 organizaci Středisko prevence a
léčby drogových závislostí - DROP IN,
o.p.s.

11.30

Ing. Mezková,
MPA

19.

42155 k návrhu na zrušení veřejné zakázky
Zajištění inženýrských činností projekčních prací na akci „ZUŠ Jana
Hanuše, P 6 - rek. objektu Bělohorská“

radní Šimral

11.35

Mgr. Němcová

20.

42248 k návrhu Memoranda o spolupráci a
porozumění v oblasti začleňování
mladých lidí s odlišným mateřským
jazykem do středního vzdělávání

radní Šimral

11.40

Mgr. Němcová

3

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

21.

42266 k návrhu na rozhodnutí o stížnosti na
radní Šimral
postup při vyřizování žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

11.45

Mgr. Němcová

22.

41914 k návrhu na neposkytnutí individuální
radní Šimral
neinvestiční účelové dotace v oblasti
sportu společnosti LETŇANY LAGOON,
s.r.o.

11.50

Mgr. Němcová

23.

41905 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace v oblasti sportu
spolku MYSTIC SKATEPARK
ŠTVANICE z.s.

11.55

Mgr. Němcová

24.

42334 k návrhu na změnu Organizačního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy

12.00

Ing. Dederová

ředitel MHMP

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

25.
26.
27.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

42244 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2588 ze primátor hl.m.
dne 25.10.2021 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy
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

2.

42391 k personálním změnám v Komisi Rady hl. primátor hl.m.
m. Prahy pro ICT a v Řídící radě CMK
Prahy
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BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

3.

42287 k návrhu napojení objektů na poplachový náměstek
monitorovací systém hlavního města
primátora
Prahy
Hlubuček

4.

41885 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

5.

42278 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP náměstek
na rok 2021 v kap. 03 - Doprava
primátora
Scheinherr

6.

42144 k návrhu na úpravu celkových nákladů
investiční akce č. 0040774 - Areál
Výstaviště

náměstek
primátora
Vyhnánek

7.

42332 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva kultury v souvislosti s
financováním projektu z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

42306 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 v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 5

9.

42308 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

10.

42305 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 HMP

5

náměstek
primátora
Scheinherr

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

11.

42302 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
investiční transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020

12.

42299 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
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 11

13.

41916 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu ze Státního fondu
životního prostředí v souvislosti s
financováním projektu z Národního
programu Životní prostředí - NIV

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

42279 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

15.

42282 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratku finančních prostředků primátora
od MČ Praha 17 do státního rozpočtu
Vyhnánek

16.

41927 k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě parkovacího
krytí č. 96/21, umístěného na pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec
Praha

17.

42071 k návrhu na bezúplatné nabytí 10 ks
radní Chabr
přeložených sloupů veřejného osvětlení, 1
ks nového sloupu veřejného osvětlení
doplněného v rámci přeložky a
vyměněného a přeloženého kabelového
vedení v k. ú. Radlice, obec Praha, z
vlastnictví společnosti Radlice
Rozvojová, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy

18.

42265 k účasti stálého hosta na jednání Komise
Rady hl.m. Prahy pro protidrogovou
politiku

6

náměstek
primátora
Vyhnánek

radní Johnová

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

19.

41748 k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a
dětský domov Charlotty Masarykové a
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v
kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021

radní Johnová

20.

42366 k návrhu na personální změnu v Komisi radní Kordová
RHMP pro dostupné družstevní bydlení v Marvanová
Praze

21.

42174 k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v roce 2021, k
návrhu na odpis nedobytných pohledávek
u příspěvkových organizací v působnosti
odboru školství, mládeže a sportu MHMP
a k návrhu na úpravu limitu prostředků na
platy a limitu počtu zaměstnanců v kap.
0416

22.

42217 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu radní Šimral
právnické osoby Gymnázium
KUDYKAMPUS s.r.o., se sídlem Huťská
126, 272 01 Kladno, do rejstříku škol a
školských zařízení

23.

42154 k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby
MICHAEL - Střední škola a Vyšší
odborná škola reklamní a umělecké
tvorby, s.r.o., se sídlem Machkova
1646/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, v
rejstříku škol a školských zařízení

24.

42109 k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná
škola a základní škola Praha, s.r.o., se
sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
- Chodov, v rejstříku škol a školských
zařízení

25.

42127 k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Pražské
humanitní gymnázium, školská právnická
osoba, se sídlem Svatoslavova 333/4, 140
00 Praha 4 - Nusle, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral
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BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

26.

42140 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu radní Šimral
školské právnické osoby Základní škola a
Gymnázium Leonardo da Vinci
Academy, se sídlem Praha 1, Na Perštýně
342/1, v rejstříku škol a školských
zařízení

27.

42092 k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Základní
škola německo-českého porozumění a
Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., se
sídlem Střížkovská 32/27, Střížkov, 180
00 Praha 8, v rejstříku škol a školských
zařízení

28.

41861 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu radní Šimral
právnické osoby Soukromé gymnázium
Open mind s.r.o., se sídlem Praha 5, V
zářezu 902/4, PSČ 158 00, do rejstříku
škol a školských zařízení

29.

42075 k vydání nesouhlasného stanoviska ke
změně zápisu školské právnické osoby
Heřmánek Praha, základní škola a
gymnázium, se sídlem Rajmonova
1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, v
rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

30.

42151 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Gymnázium, Praha 9,
Chodovická 2250, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

31.

42145 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední škola podnikání a
gastronomie, se sídlem Za Černým
mostem 362/3, Praha 9, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

32.

42032 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední škola automobilní a
informatiky v rejstříku škol a školských
zařízení

radní Šimral

33.

42017 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině
320, v rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

34.

41844 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení radní Šimral
a jmenování konkursní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště, Praha
- Radotín
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radní Šimral

BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

35.

40238 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací v roce 2021

radní Třeštíková

36.

42259 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

37.

42257 k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

38.

42085 k návrhu na uzavření dohod o splátkách
dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se
stávajícími nájemci bytů a s bývalými
nájemci bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy

radní Zábranský

39.

42319 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

40.

42322 k návrhu na pronájem užívaných bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský

41.

42343 k návrhu na podnájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

42.

42045 k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

ředitel MHMP

43.

42356 k návrhu na rozpracování usnesení 31.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
11. 11. 2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

42307 zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika
Holding a.s. za III. čtvrtletí 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne
24.9.2015
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radní Chabr

