PROGRAM
11. jednání Rady HMP, které se koná dne 18. 3. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 10. jednání Rady HMP ze dne 11. 3. 2019
BOD

TISK

1.
2.

32541

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

Organizační záležitosti
k revokaci usnesení Rady HMP č.546 ze primátor hl.m.
dne 20.3.2018 ke jmenování koordinátora Prahy
hl.m. Prahy pro ekonomickou diplomacii
k zajištění realizace Memoranda o
spolupráci v oblasti ekonomické
diplomacie mezi Ministerstvem
zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10

- elektronicky
3.

31118

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 3 EVALUACE“

10.15

Ing. Andrle

10.20

Ing. Andrle

10.25

Ing. Andrle

- předáno 29.1.2019
- výměna DZ – 1.2.2019
- staženo 4.2.2019
4.

31125

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
primátor hl.m.
účastníka zadávacího řízení k veřejné
Prahy
zakázce „KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 4 MÉDIA“
- předáno 29.1.2019
- výměna DZ – 1.2.2019
- staženo 4.2.2019

5.

31120

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 4 MÉDIA“
- předáno 29.1.2019
- výměna DZ – 1.2.2019
- staženo 4.2.2019

1

BOD

TISK

6.

31122

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 5 AKCE“

ČAS

PŘIZVANÍ

10.30

Ing. Andrle

10.35

Ing. Andrle

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.45

Ing. Prajer

10.50

Ing. Rak, BBA
Zástupce AK
Brož, Sedlatý,
s.r.o.

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Šustr
Ing. Smolka,
předs. předst.
TSK, a.s.

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.00

- předáno 29.1.2019
- výměna DZ – 1.2.2019
- staženo 4.2.2019
7.

31123

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR, ČÁST 6
KREATIVITA A PRODUKCE“
- předáno 29.1.2019
- výměna DZ – 1.2.2019
- staženo 4.2.2019

8.

32357

záměr na realizaci veřejných zakázek na
zajištění "Provozování sběrných dvorů na
území MČ Praha Ďáblice a Praha Vinoř"
- elektronicky

9.

32025

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03
kanalizace I etapa, 1.část“
- elektronicky

10.

31749

k návrhu na uzavření Iniciální rámcové
náměstek
dohody o koordinovaném postupu v rámci primátora
projektu Metra I.D a okolní výstavby v
Scheinherr
lokalitě Praha - Nádraží Krč
- předáno 5.3.2019
- staženo na operativní poradě 7.3.2019

11.

32214

k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy na část pozemku
parc. č. 1672/3 v k.ú. Vysočany, obec
Praha, v rámci stavby „BESIP 2970265
Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu Praha 9, okružní křižovatka“
- elektronicky

12.

32350

k návrhu na ponechání nevyčerpaných
účelových prostředků poskytnutých MČ
HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018
(příp. v předchozích letech) k využití v
roce 2019

2

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů
vlastního hlavního města Prahy a
poskytnutí účelových investičních dotací
městským částem hl. m. Prahy z rezervy
pro městské části v kap. 10 rozpočtu vl.
hl. m. Prahy na rok 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.05

32377

k návrhu na využití zákonného
předkupního práva k odkoupení
spoluvlastnického podílu o velikosti id.
3/8 na pozemcích v k.ú. Jinonice, obec
Praha

radní Chabr

11.10

Ing. Rak, BBA

32206

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Domov pro
seniory Pyšely

radní Johnová

11.15

PhDr. Klinecký

k návrhu na poskytnutí finančních
radní Johnová
prostředků formou jednorázové účelové
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce
2019 a úpravu rozpočtu ve výši 6 251 040
Kč

11.20

PhDr. Klinecký

radní Johnová

11.25

PhDr. Klinecký

k personálnímu obsazení Komise Rady hl. radní Johnová
m. Prahy pro důstojné stárnutí

11.30

BOD

TISK

MATERIÁL

13.

32591

14.

15.

PŘIZVANÍ

- elektronicky
16.

31907

- elektronicky
17.

32423

k návrhu na udělení grantů v programu
Granty hlavního města Prahy - Programy
v oblasti zdravotnictví pro rok 2019
- elektronicky

18.

32616

- elektronicky
19.

32568

k zapojení hlavního města Prahy do první
fáze akční plánovací sítě „Teacher carrier
supported by school leadership“ vedené
městem Antverpy

radní Šimral

11.35

Mgr. Němcová

radní Třeštíková

11.40

Mgr. Cipro

- elektronicky
20.

32312

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06,
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2019
- elektronicky
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BOD

TISK

21.

32283

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Třeštíková

11.45

Mgr. Cipro

k návrhu na využití valorizace nájemného radní Zábranský
v nájemních smlouvách k bytům v
majetku hl.m. Prahy nesvěřeného
Statutem hl.m. Prahy městským částem

11.50

Ing. Tunkl

11.55

Ing. Tunkl

12.00

Ing. Tunkl

radní Zábranský

12.05

Ing. Tunkl

k rozhodnutí odvolacího orgánu o
radní Zábranský
částečném odmítnutí poskytnutí informací
povinného subjektu ROPID

12.10

MATERIÁL
k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy
na základě Programu podpory
kongresového průmyslu pro rok 2019

PŘIZVANÍ

- elektronicky
22.

32376

- elektronicky
23.

32495

k návrhu na oslovení městských částí hl.
radní Zábranský
m. Prahy za účelem získání informací o
využívání bytového fondu v majetku hl.
m. Prahy svěřeného Statutem hl. m. Prahy
městským částem
- elektronicky

24.

32463

k návrhu na zrušení výběrového řízení na radní Zábranský
uzavření nájemních smluv k bytům hl. m.
Prahy na základě výsledků výběrového
řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření
smlouvy o nájmu bytu
- elektronicky

25.

32266

k návrhu na schválení Pravidel pronájmu
a prodlužování doby nájmu bytů a
ubytovacích místností v objektech HMP
nesvěřených MČ
- staženo 11.3.2019

26.

32219

- staženo 4.3.2019
- elektronicky
27.
28.
29.

30.

32623

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k revokaci usnesení Rady HMP č. 418 ze
dne 11. 3. 2019 k návrhu programu
jednání 5. zasedání Zastupitelstva hl.m.
Prahy dne 21. 3. 2019
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

4

12.15
primátor hl.m.
Prahy

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

32452

ke schválení projektů v rámci 38. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

32473

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 za
účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

primátor hl.m.
Prahy

3.

32474

k návrhu na převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2018 do roku 2019 a k
úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2019

primátor hl.m.
Prahy

4.

32490

ke schválení projektů v rámci 36. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

5.

32420

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě na pozemek parc. č.
1474/4 v katastrálním území Smíchov

náměstek
primátora
Scheinherr

6.

32606

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v rámci běžných výdajů v kap.
03 Doprava mezi INV MHMP a MHMP
RFD - SK z důvodu převodu přijatého
pojistného plnění

náměstek
primátora
Scheinherr

7.

32484

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ Praha - Dolní Měcholupy

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

32286

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na aktivní politiku
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

5

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

9.

32520

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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 5

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.

32559

k návrhu na ponechání nevyčerpaných
finančních prostředků příspěvkových
organizací hlavního města Prahy z roku
2018 a let minulých a jejich využití ke
stejnému účelu v roce 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.

32325

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2019 o
primátora
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí
určený na podporu poskytování sociálních
služeb na území hlavního města Prahy

12.

30917

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 věci z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha - Slivenec (pozemek v k.ú.
Holyně)

13.

31807

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
městským částem Praha 12 a Praha 15
(pozemky v k.ú. Modřany, pozemek v
k.ú. Horní Měcholupy)

14.

30937

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
městským částem Praha 3 a Praha 12
(pozemky v k.ú. Žižkov, v k.ú. Kamýk, v
k.ú.Modřany a v k.ú Točná)

15.

32329

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Dětský domov Charlotty
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap.
0505 v roce 2019

6

radní Johnová

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

16.

32289

k udělení doložky osvědčující souhlas
radní Šimral
zřizovatele školy k uzavření smlouvy o
partnerství v souladu s ustanovením § 32a
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů

17.

32438

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Základní škola a Střední škola
Karla Herforta, fakultní škola
Pedagogické fakulty UK, Praha 1,
Josefská 4, v rejstříku škol a školských
zařízení

18.

32324

k návrhu na stanovení výše platu ředitelce radní Šimral
a řediteli příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou v
působnosti odboru školství, mládeže a
sportu MHMP

19.

32384

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola
logopedická a Mateřská škola
logopedická, Praha 10, Moskevská 29

radní Šimral

20.

32409

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola
pro žáky se specifickými poruchami
chování, se sídlem 152 00 Praha 5 Hlubočepy, Na Zlíchově 254/19

radní Šimral

21.

32422

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Mateřská škola
speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

radní Šimral

22.

32441

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Pedagogickopsychologická poradna pro Prahu 11 a 12,
se sídlem Praha 4 - Háje, Kupeckého
576/17

23.

32443

k návrhu na změnu zřizovací listiny a
radní Šimral
změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení příspěvkové organizace Základní
škola pro žáky se specifickými poruchami
učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1

24.

32380

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy v roce 2019 o účelovou
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z
MŠMT na zabezpečení okresních a
krajských kol soutěží a přehlídek
vyhlašovaných MŠMT

radní Šimral

25.

32402

k návrhu na převod nevyčerpaných
finančních prostředků z roku 2018 do
roku 2019 v kapitole 06 - kultura

radní Třeštíková
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radní Šimral

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

26.

31928

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

MATERIÁL

radní Zábranský

27.

31978

k návrhu na schválení či neschválení
pronájmu bytů hl. m. Prahy

radní Zábranský

28.

32333

k návrhu na sjednocení výše
radní Zábranský
předepisovaného nájemného v bytech
HMP nesvěřených MČ recipročně
poskytnutých BIS a k návrhu na pronájem
bytu hl.m. Prahy

29.

31925

ke zprávě o stavu významných
informačních systémů a kritické
informační infrastruktury v roce 2018

30.

32533

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
20.2.2019 do 26.2.2019

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

32368

o provedení a výsledcích cyklické deratizace na území hlavního města Prahy v roce radní Johnová
2018 a o návrhu zajištění deratizačních prací na území hlavního města Prahy v roce
2019

32564

Informace pro Radu hlavního města Prahy o uplatnění nároku na náhradu škody v
trestním řízení

8

pověřená řízením
MHMP

