PROGRAM
9. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 3. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis ze 7. jednání Rady HMP ze dne 22. 2. 2021
BOD

TISK

1.
2.

39496

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Obnova technické podpory výrobce pro
technologii F5“

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly

- elektronicky
3.

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Krch
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
OICT, a.s.

39424 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl. m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"Služby systémové podpory SW produktů
ArcGIS"

10.20

Ing. Krch

10.25

Ing. Krch

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

39274

k návrhu na uzavření Rámcové smlouvy
na vývoj a rozvoj Portálu Pražana
- elektronicky

4.

- elektronicky
5.

38881 k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Rámcová dohoda na zajištění
integračních služeb souvisejících s
programovým vybavením HMP“

primátor hl. m.
Prahy

- elektronicky
6.

39553

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání I. náměstek
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 02)
primátora
--Hlaváček
MČ Praha 5
MČ Praha 7
MČ Praha 16
MČ Praha 17
MČ Praha – Ďáblice
MČ Praha – Dolní Chabry
MČ Praha – Troja
- elektronicky

7.

39567

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání I. náměstek
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 03)
primátora
--Hlaváček
MČ Praha 3
MČ Praha 6
- elektronicky
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8.

38400

MATERIÁL
k návrhu změny/úpravy ÚP - U 1307
(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 03 úprav)
--MČ Praha – Vinoř

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.05

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.10

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
9.

39595

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
3320, Z 3368 a Z 3379 (fáze „návrh" +
„OOP", vlna 19)
--MČ Praha 12
MČ Praha 20
MČ Praha – Lipence
- elektronicky

10.

38574

k návrhu změny ÚP - Z 3321 (fáze
„návrh“, vlna 19)
--MČ Praha 5
- elektronicky

11.

39514

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
2838 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně
pořizovaná změna)
--MČ Praha 1
MČ Praha 2
- elektronicky

12.

39601

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3264 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 16)
--MČ Praha – Lipence
- elektronicky

13.

39510

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3131 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12)
--MČ Praha 5
- elektronicky

14.

39758 k návrhu na pořízení změny ÚP 372/2019 (fáze "podnět", samostatně
projednávaná)
--MČ Praha 10
MČ Praha 14
MČ Praha – Štěrboholy
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15.

39591

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu na rozhodnutí o souběžném
I. náměstek
pořízení nového ÚP HMP
primátora
(Metropolitního plánu) a AZUR HMP č. 5 Hlaváček

ČAS
11.15

PŘIZVANÍ
Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
16.

38969

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy - Program v oblasti prevence
kriminality pro rok 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

11.20

náměstek
primátora
Hlubuček

11.25

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

11.30

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Scheinherr

11.35

Ing. Witowski,
gen. řed. DP
HMP, a.s.

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.40

Ing. Paneš, Ph.D.

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.45

Ing. Paneš, Ph.D.

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.50

Ing. Paneš, Ph.D.

- elektronicky
17.

39294

k návrhu převodu Projektové
dokumentace
- elektronicky

18.

39364

k návrhu nařízení o zřízení přírodní
památky Zámky včetně ochranného
pásma a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek
- elektronicky

19.

39403

k přípravě záměrů „Elektrifikace úseku
Praha - Dřevčice - Brandýs nad LabemStará Boleslav“ a „Elektrifikace úseku
Praha - Kostelec nad Labem“
- elektronicky

20.

39136

k návrhu na ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků poskytnutých MČ
HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020
(příp. v předchozích letech) k využití na
stejný účel v roce 2021
- elektronicky

21.

39640

k návrhu na ponechání nevyčerpaných
investičních prostředků příspěvkových
organizací hlavního města Prahy z roku
2020 a let minulých a jejich využití ke
stejnému účelu v roce 2021
- elektronicky

22.

39699 k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou daru Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze

3

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.55

Ing. Rak

12.00

Ing. Rak

12.05

Ing. Rak
zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

radní Chabr

12.10

Ing. Rak

radní Chabr

12.15

Ing. Rak

28.

39641 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1717 ze radní Chabr
dne 18. 7. 2017 ve znění usnesení Rady
HMP č. 239 ze dne 15. 2. 2021 k návrhu
na schválení Pravidel pro vyřizování
žádostí o udělování souhlasu s využitím
pozemků hl.m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území, tj.
koeficientů KPP (koeficient podlahové
plochy) a KZ (koeficient zeleně) dle
platného územního plánu hl.m. Prahy

12.20

Mgr. Dytrychová

29.

39055 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy - Program adiktologických
služeb pro rok 2021

12.25

BOD

TISK

23.

39298

MATERIÁL
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
Dohodě o narovnání práv z užívání
prostor sloužících k podnikání a o
splátkovém kalendáři č.
INO/35/04/010087/2020 ze dne 30. 9.
2020

PŘIZVANÍ

- elektronicky
24.

34828

k návrhu na úplatný převod pozemku části radní Chabr
pozemku parc. č. 3869/1 o výměře 189
m2 k.ú. Libeň
- elektronicky

25.

39146

Poskytnutí vydražených finančních
radní Chabr
prostředků fragmentu muralu na stěně
Křižíkova pavilonu B Výstaviště
Holešovice, a to formou daru Nadačnímu
fondu Pink Bubble a Klubu svobodných
matek z.s.
- elektronicky

26.

39243

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k
Příkazní smlouvě č.
PRK/83/01/020393/2015 se společností
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
- elektronicky

27.

38648 k dalšímu postupu přípravy Majetkové
koncepce HMP
- stažen 22.2.21
- elektronicky

- elektronicky
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30.

39314 k návrhu na odvolání přísedícího
Městského soudu v Praze z funkce

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Kordová
Marvanová

12.30

JUDr. Novaková

12.35

Mgr. Němcová

- elektronicky
31.

39233

k návrhu Memoranda o vzájemné
radní Šimral
spolupráci při zpracování a podání žádosti
o podporu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v
rámci Výzvy č. 02_19_078 Implementace
krajských akčních plánů II
- elektronicky

32.

39384 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m.
radní Šimral
Prahy v kap. 04 a na poskytnutí
neinvestiční dotace v Programu
celoměstské podpory vzdělávání na území
hlavního města Prahy pro rok 2021

12.40

Mgr. Němcová

33.

39162 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
44806 ZŠ Šeberov; zhotovitel", k návrhu
usnesení Rady HMP předložit
Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení
budoucí originární nabytí vlastnického
práva k nemovitostem do vlastnictví hl.
m. Prahy na základě této veřejné zakázky
a k návrhu na úpravu rozpočtu
kapitálových výdajů INV MHMP na rok
2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

12.45

Ing. Freimann

radní Šimral

12.50

Ing. Žabka

radní Třeštíková

12.55

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Mgr. Hajná
Mgr. Štědroň,
Ph.D., ředitel
Domu
národnostních
menšin, o.p.s.

- elektronicky
34.

39602 k administrativním procesům projektu
Specializované vouchery, výzvy č. 2
spolufinancovaného z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR
- elektronicky

35.

39390

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové individuální
neinvestiční dotace Domu národnostních
menšin o.p.s. na provoz organizace v r.
2021

- elektronicky
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

36.

39515

k návrhu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Symfonický orchestr hlavního
města Prahy FOK a k návrhu na
převedení - svěření movitých věcí mobiliáře kostela sv. Šimona a Judy ve
vlastnictví hlavního města Prahy,
Symfonickému orchestru hlavního města
Prahy FOK

radní Třeštíková
radní Chabr

13.00

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Ing. Sobotka,
ředitel
Symfonického
orchestru hl.m.
Prahy FOK

37.

39497 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Galerie hlavního
města Prahy

radní Třeštíková

13.05

MgA. Sulženko
PhDr. Juříková,
ředitelka Galerie
hlavního města
Prahy

radní Třeštíková

13.10

MgA. Sulženko

radní Třeštíková

13.15

MgA. Sulženko

- elektronicky
38.

39404 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního
města Prahy na základě Programu
podpory cestovního ruchu pro rok 2021

PŘIZVANÍ

- elektronicky
39.

39589 k finančnímu vypořádání příspěvkové
organizace Pražská informační služba za
rok 2020
- elektronicky

40.
41.
42.

43.

39657

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 25. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18. 3. 2021 Prahy
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

6

13.20

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

39481

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

2.

39745 k personálním změnám v Komisi Rady hl. primátor hl. m.
m. Prahy pro udržitelnou energii a klima, Prahy
Komisi Rady hl. m. Prahy pro
poskytování krátkodobých ubytovacích
služeb a Komisi hl. m. Prahy pro sport

3.

39269

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
I. náměstek
pro trasy městské kolejové dopravy pro
primátora
stavbu „811371 - Praha 2, Slezská 100/7 - Hlaváček
přípojka do 100 m“ na pozemku parc. č.
4147/1 v k.ú. Vinohrady

4.

39405

k návrhu napojení objektů na poplachový
monitorovací systém hlavního města
Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

5.

39102

k návrhu OCP MHMP na uzavření
Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č.
PAC/54/09/019747/2020 uzavřenou mezi
hl.m. Prahou jako propachtovatelem a
Spolkem udržitelný rozvoj, IČO
22880569, jako pachtýřem

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

39339

k předání technických dokumentací k
rekonstrukci Karlova most na TSK hl. m.
Prahy, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr

7.

39609

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v primátora
kap. 03 – Doprava
Scheinherr

8.

39560

k návrhu na uzavření smlouvy o
koordinaci staveb mezi hl. m. Prahou a
Správou železnic, státní organizací pro
výstavbu dvou podchodů a návazných
komunikací u ulice Kbelská pod
železniční tratí Praha Vysočany - Lysá
nad Labem

9.

39652 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v primátora
kap. 03 – Doprava
Scheinherr

10.

39279

náměstek
primátora
Scheinherr

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha
14 k podání žádosti o dotaci z
Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu Životní prostředí

7
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Vyhnánek
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PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

11.

39675

k návrhu na změnu účelu investiční
náměstek
dotace poskytnuté MČ Praha - Březiněves primátora
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020
Vyhnánek

12.

39101

k oznámení záměru městské části Praha 9 radní Chabr
na prodej věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy, svěřených do správy
městské části Praha 9, nemovitostí v k.ú.
Vysočany, předloženého podle § 18 odst.
1 písm. a), d) 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

13.

39224

k návrhu na úplatný převod částí pozemku radní Chabr
parc. č. 1426/4 v k.ú. Dubeč

14.

39422

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 1353/1 k.ú. Troja o výměře 9 m2

15.

39426

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 1308/24 k.ú. Troja o výměře 407
m2

radní Chabr

16.

39429

k návrhu úplatného převodu pozemku
parc. č. 138/5 v k.ú. Břevnov

radní Chabr

17.

38624

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 517, parc.č. 518, parc.č. 519,
parc.č. 520, parc.č. 522, parc.č. 523,
parc.č. 524, parc.č. 525, parc.č. 526 a
parc.č. 527 v k.ú. Dřevčice u Brandýsa
nad Labem z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, IČO 697 97 111, do vlastnictví
hl.m. Prahy

radní Chabr

18.

39349

k návrhu na úplatné nabytí id. 1/2
pozemku parc. 1607 v k.ú. Troja ze
spoluvlastnictví fyzických osob do
vlastnictví hlavního města Prahy

radní Chabr

19.

38477

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 4400/537 o výměře 125 m2,
parc.č. 4400/538 o výměře 171 m2 a
parc.č. 4400/539 o výměře 11 m2, v k.ú.
Modřany, 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
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20.

39318

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
radní Chabr
parc. č. 809/1, 810/1, 811/1, 812/12 a
812/13 v k.ú. Letňany, 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

21.

39340

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v
k. ú. Hostivař, Královice a Střešovice z
vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

22.

39371

k návrhu na bezúplatné nabytí
radní Chabr
privatizovaného majetku, ideálního podílu
1/2 pozemku parc. č. 1307/11 o výměře
42 m2 v k.ú. Liboc, 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

23.

38326

k návrhu směny pozemků parc.č. 1034/5 a radní Chabr
parc.č. 1034/6 v k.ú. Kunratice ve
vlastnictví fyzických osob za pozemky
parc.č. 863/10, parc.č. 863/11 a parc.č.
863/12 v k.ú. Kunratice ve vlastnictví
hl.m. Prahy

24.

38923

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv

25.

38926

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv

26.

38933

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatku k nájemní smlouvě

27.

39032

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

28.

39253

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, smlouvy pachtovní a smlouvy o
výpůjčce
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29.

39111

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

30.

39241

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

radní Chabr

31.

39287

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

radní Chabr

32.

39291

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

radní Chabr

33.

39386

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

34.

39431

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

35.

39248

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
50/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví
hl.m. Prahy do správy městské části
Praha - 20, Praha - Vinoř a Praha Zbraslav (stanovení závazných podmínek
pro další nakládání se svěřenými
nemovitostmi v k.ú. Horní Počernice,
Vinoř a Zbraslav)

36.

39276

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, odejmutí správy
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha Šeberov (stavby veřejného osvětlení v
k.ú. Šeberov)

37.

39579

k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha
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38.

39648

39.

39664 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

40.

39246

k návrhu na schválení pronájmu šesti bytů radní Zábranský
obětem represí běloruského režimu

41.

39584

k návrhu na pronájem služebního bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

42.

39637

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

43.

39504

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

44.

39638 k návrhu na změnu názvu investiční akce
při zachování účelu dotace poskytnuté
Městské části Praha 17 z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2018

45.

39501 k návrhu na revokaci části usnesení Rady radní Zábranský
HMP č.1154 ze dne 8.6.2020 k návrhu na
zrušení Pravidel pronájmu a prodlužování
doby nájmu bytů a ubytovacích místností
v objektech HMP nesvěřených MČ a na
schválení Pravidel pronájmu a
prodlužování doby nájmu bytů a
ubytovacích místností v objektech HMP
nesvěřených MČ a podnájmu a
prodlužování doby podnájmu bytů v
bytových domech ve vlastnictví bytových
družstev

46.

39185

k administrativním procesům projektu
Specializované vouchery, výzvy č. 2,
spolufinancovaného z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR

radní Šimral

radní Šimral

radní Zábranský

k revokaci usnesení Rady HMP č.2720 ze ředitel MHMP
dne 30.11.2020, kterým se svěřují některé
nevyhrazené pravomoci Rady HMP
Magistrátu HMP
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