PROGRAM
28. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 8. 2019

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 5. 8. 2019
- zápis ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 7. 8. 2019
PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

1.
2.

33887

Organizační záležitosti
k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy Medě-Marii
Mladek (Medě Mládkové)

primátor hl.m.
Prahy

3.

33989

k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy Jiřímu Menzelovi

primátor hl.m.
Prahy

10.15

JUDr. Novaková

4.

33963

k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy prof. MUDr. Pavlu
Klenerovi, DrSc.

primátor hl.m.
Prahy

10.20

JUDr. Novaková

5.

33951

k návrhu na udělení stříbrné medaile
hlavního města Prahy PhDr. Heleně
Koenigsmarkové

primátor hl.m.
Prahy

10.25

JUDr. Novaková

6.

33441

k předložení Zprávy o ukončení projektu primátor hl.m.
a získaných poznatcích k pilotnímu
Prahy
projektu „Interiérová navigace pro občany
v prostorách Škodova Paláce“ a k
předložení dílčího příkazu a objednávky
za účelem zajištění rutinního provozu

10.30

Ing. Vorlíček
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
Operátor ICT, a.s.

7.

33759

k pověření společnosti Operátor ICT, a.s.
přípravou Koncepce elektromobility v
hlavním městě Praze do r. 2030 a
koordinací v oblasti budování dobíjecích
míst pro elektromobily

10.35

Ing. Vorlíček
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
Operátor ICT,
a.s.

1

primátor hl.m.
Prahy

10.00 – 10.10
10.10
JUDr. Novaková

ČAS

PŘIZVANÍ

k návrhu na úpravu kapitálových a běžných primátor hl.m.
výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce
Prahy
2019

10.40

Ing. Vorlíček
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
Operátor ICT,
a.s.

34049

k revokaci usnesení Rady HMP č.494 ze
dne 25.3.2019 k vyhlášení 51. výzvy k
předkládání žádostí o podporu v rámci
prioritní osy 4 Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

10.45

Ing. Andrle

10.

34020

k návrhu na rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s
názvem „Propagační předměty v rámci
publicity Operačního programu Praha pól růstu ČR - 7. část zakázky s názvem
„Publicita Operačního programu Praha pól růstu ČR“

primátor hl.m.
Prahy

10.50

Ing. Andrle

11.

33919

k záměru prezentace HMP na
mezinárodních odborných veletrzích v
roce 2020

primátor hl.m.
Prahy

10.55

Bc. Šípová

12.

33609

k uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o
vzájemné spolupráci a podpoře projektu
Revitalizace parteru objektů Sokolská
464/27, 464/29, 490/31 a 486/33, k. ú.
Nové Město, Praha 2"

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

13.

33072

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru náměstek
dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávky primátora
žlutých reflexních vest pro potřeby Městské Hlubuček
policie hl. m. Prahy na 4 roky "

11.05

Ing. Šuster,
ředitel Městské
policie hl.m.
Prahy

14.

34097

k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové náměstek
organizace Správa služeb hlavního města primátora
Prahy
Hlubuček

11.10

Ing. Pivovarová
Mgr. Stařecký

11.15

PhDr. Klinecký

BOD

TISK

8.

33988

9.

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

- předáno 22.8.19
15.

33950

k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti
prevence kriminality pro rok 2020

2

náměstek
primátora
Hlubuček

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Hlubuček

11.20

RNDr. Kyjovský

33834

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru náměstek
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy primátora
s vybraným účastníkem veřejné zakázky
Hlubuček
"Akční plán udržitelné energetiky a klimatu
hl. m. Prahy (SECAP)"

11.25

RNDr. Kyjovský

18.

33268

k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky "St. č. 8264
primátora
Pobřežní III, et. 0003 proplachovací kanál Hlubuček
Karlín, zhotovitel"

11.30

Ing. Prajer

19.

33876

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce st.č. 44062 "Výstavba budovy
IZS na úz. MČ Praha - Klánovice"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.35

Ing. Prajer

20.

33214

k záměru odboru INV MHMP na realizaci náměstek
veřejné zakázky "Stavba č. 0079 MO
primátora
Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa
Scheinherr
protihlukových opatření v ul. V
Holešovičkách a okolí"

11.40

Ing. Prajer

21.

33961

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 44115 Obnova Trojské lávky;
stavební práce“

náměstek
primátora
Scheinherr

11.45

Ing. Prajer

22.

34033

k účasti na Evropském týdnu mobility
2019

náměstek
primátora
Scheinherr

11.50

Ing. Šíma

23.

34196 k strategickému pokynu společnosti
Pražská plynárenská Holding a.s.
VH

radní Chabr

11.55

prof. Ing. Mgr.
M. Dlouhý, Dr.
Msc.
předseda předst.
Pražská
plynárenská
Holding a.s.

BOD

TISK

MATERIÁL

16.

33946

k návrhu na rozhodnutí zadavatel o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké
strahovské zahradě

17.

3

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

24.

radní Chabr
34160 Vyhodnocení strategických variant k
dosažení zvýšení přenosové dimenze v síti
VO pro účely dobíjení e-mobility, zajištění
modernizace a dalších synergií

12.00

Ing. Rak
T. Jílek,
předseda předst.
Technologie
hl.m. Prahy

25.

32110

k návrhu na schválení uzavření nájemní
radní Chabr
smlouvy na pozemky parc. č. 163/1,
163/11, 163/33 včetně budovy č.p. 121,
163/34, 163/35, 255/3 o celkové výměře 5
122 m2 v k.ú. Nedvězí u Říčan

12.05

Ing. Rak

26.

31196

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu na radní Chabr
základě výsledku výběrového řízení

12.10

Ing. Rak

27.

33215 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám,
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům na
výpovědi nájemních smluv

12.15

Ing. Rak

28.

34158 k návrhu na možný způsob řešení
majetkoprávních vztahů

radní Chabr

12.20

Ing. Rak

29.

33796

k oznámení záměru městské části Praha - radní Chabr
Běchovice na prodej věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřených do
správy městské části Praha - Běchovice,
nemovitostí v k.ú. Běchovice,
předložených podle ustanovení § 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

12.25

Ing. Kubelka,
Ph. D.

30.

33907

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a
kap. 04 v roce 2019 a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací
městským částem

12.30

PhDr. Klinecký

4

radní Johnová

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

k návrhu na uvolnění finančních
radní Johnová
prostředků z kap. 0582 - Odbor sociálních
věcí formou účelové neinvestiční dotace
MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada)
a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2019

12.35

PhDr. Klinecký

k návrhu na vyhlášení Programu
adiktologických služeb pro rok 2020

radní Johnová

12.40

PhDr. Klinecký

radní Johnová

12.45

PhDr. Klinecký

34108

k projektovému záměru „Transformace
radní Johnová
systému péče o Pražany, kteří potřebují
intenzivní podporu a byli umisťováni do
zařízení mimo HMP, včetně posílení
kapacit péče v hl. m. Praze" financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost

12.50

PhDr. Klinecký

35.

33970

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního
radní Johnová
města Prahy - Program Akce celopražského
významu pro rok 2020

12.55

Mgr. Ježek

36.

33940

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního
města Prahy - Program v oblasti
zdravotnictví pro rok 2020

13.00

Mgr. Ježek

37.

33622

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Šimral
vyloučení účastníků zadávacího řízení a o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební,
Dušní, P1 - výstavba tělocvičny;
zhotovitel“

13.05

Ing. Prajer

38.

33983

k návrhu na jmenování a odvolání
zástupců zřizovatele ve školských radách
při školách zřizovaných hlavním městem
Prahou

13.10

Mgr. Němcová

BOD

TISK

MATERIÁL

31.

33330

32.

33722

33.

33792 k návrhu na vyhlášení Programů primární
prevence ve školách a školských
zařízeních pro rok 2020

34.

radní Johnová

5

radní Šimral

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

13.15

Mgr. Němcová

34105

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové radní Šimral
individuální dotace na zajištění akce
"Future Port Prague"

13.20

Ing. Dobrovský

41.

33752

k návrhu na vyhlášení grantů hl.m. Prahy
- Programy v oblasti podpory aktivit
národnostních menšin na území hl.m.
Prahy pro rok 2020 (jednoleté a víceleté)
a Programy v oblasti podpory aktivit
integrace cizinců na území hl.m. Prahy
pro rok 2020

radní Třeštíková

13.25

Mgr. Cipro

42.

34031

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Zábranský
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k
návrhu na poskytnutí dotace Městské části
Praha – Kolovraty

13.30

Ing. Tunkl

43.

31779

k návrhu využití finančních prostředků z
OP Zaměstnanost (výzva č. 018)

radní Zábranský

13.35

Ing. Dobrovský

44.

33522

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Revitalizace objektu Varhulíkové"

pověřená
řízením MHMP

13.40

Ing. Pekárková
JUDr. Jakub
Schmitz,
Schmitz &
Partner, advokátní
kancelář, s.r.o.

45.

33594

k návrhu na zřízení funkce informačního
ombudsmana

pověřená
řízením MHMP

13.45

BOD

TISK

MATERIÁL

39.

32969

k návrhu na schválení výpovědí
veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelové dotace - víceletého grantu na
provoz tělovýchovných zařízení
přidělených v programu II.C v roce 2018
v oblasti sportu

40.

46.
47.
48.

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

13.50

6

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

34123

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

2.

34194 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3.

33971

ke zrušení Usnesení Rady hl. m. Prahy č.
1445 ze dne 15. 7. 2019 ke schválení
revize č. 4 OP PPR

primátor hl.m.
Prahy

4.

34088

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2019

primátor hl.m.
Prahy

5.

34092

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2019

primátor hl.m.
Prahy

6.

32496 k povolení výjimky ze stavební uzávěry
ve velkých rozvojových územích hl. m.
Prahy pro prodloužení doby užívání
dočasné stavby „Zařízení na sběr, třídění
a úpravu odpadů včetně kompostárny“ na
pozemcích parc. č. 1805/1, 1805/2, 1812,
1813, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2 a
1815/5 vše v k.ú. Dubeč, do 31. 12. 2022

I. náměstek
primátora
Hlaváček

7.

33369 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti k pozemku parc. č. 153/39 v
katastrálním území Nedvězí u Říčan za
účelem umístění mostního objektu R 031

náměstek
primátora
Scheinherr

8.

33782 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 náměstek
– Doprava
primátora
Scheinherr

9.

33657 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

10.

33967 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 – primátora
Doprava
Scheinherr

11.

32573 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 1 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 1 v
roce 2018

7

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Scheinherr

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

12.

32574 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 2 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 2 v
roce 2018

MATERIÁL

náměstek
primátora
Scheinherr

13.

32575 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 3 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 3 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

14.

32576 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 4 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 4 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

15.

32577 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 5 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 5 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

16.

32578 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 6 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 6 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

17.

32579 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 7 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 7 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

18.

32580 k vyúčtování provozu zóny placeného
stání v městské části Praha 8 za rok 2018
a k návrhu na schválení smlouvy o
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 8 v
roce 2018

náměstek
primátora
Scheinherr

8
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BOD

TISK
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19.

32581 k vyúčtování provozu zóny placeného
náměstek
stání v městské části Praha 13 za rok 2018 primátora
a k návrhu na schválení smlouvy o
Scheinherr
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 13 v
roce 2018

20.

32582 k vyúčtování provozu zóny placeného
náměstek
stání v městské části Praha 16 za rok 2018 primátora
a k návrhu na schválení smlouvy o
Scheinherr
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 16 v
roce 2018

21.

32583 k vyúčtování provozu zóny placeného
náměstek
stání v městské části Praha 22 za rok 2018 primátora
a k návrhu na schválení smlouvy o
Scheinherr
finančním vyrovnání prostředků
získaných z provozování zóny placeného
stání na území městské části Praha 22 v
roce 2018

22.

32918

23.

33960 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
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 12

náměstek
primátora
Vyhnánek

24.

33941 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí na
projekt financovaný v rámci Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových dotací MČ Praha - Dolní
Počernice

náměstek
primátora
Vyhnánek

25.

33927

k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci náměstek
žádosti o informace dle zákona č.
primátora
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
Scheinherr
informacím, ve znění pozdějších předpisů

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - náměstek
Troja k uzavření dohody s Úřadem práce primátora
České republiky - krajskou pobočkou pro Vyhnánek
hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku na její
vytvoření
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26.

33828 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
výkon pěstounské péče určený pro MČ
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové
dotace MČ Praha 14

27.

33864 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva dopravy na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné
služby ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

33830 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
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 15

náměstek
primátora
Vyhnánek

29.

33998 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí na
projekt financovaný v rámci Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020
určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

30.

34032 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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

31.

34043 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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
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32.

34066 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

33.

33849 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý investiční a neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva pro místní rozvoj v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2019

náměstek
primátora
Vyhnánek

34.

33991 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na Komplexní
program rozvoje a podpory pražského
školství v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

35.

33959 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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

36.

33945 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

37.

33860 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 v souvislosti s
přijetím finančních prostředků od MČ
Praha 22 a jejich vrácením Státnímu
fondu životního prostředí ČR

náměstek
primátora
Vyhnánek

38.

33935 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva kultury
na integraci příslušníků romské komunity

náměstek
primátora
Vyhnánek
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39.

33933 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva kultury
na kulturní aktivity

40.

34083 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

41.

34084 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a
sociálních věcí určený na výkon sociální
práce

42.

34080

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery z Ministerstva práce a sociálních Vyhnánek
věcí v souvislosti s vyhlášením vítězné
městské části v soutěži Obec přátelská
rodině a seniorům 2019 a poskytnutí
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 7,
MČ Praha 8 a MČ Praha 22

43.

34072

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté
primátora
transfery z Ministerstva práce a sociálních Vyhnánek
věcí na dofinancování příspěvku na výkon
sociální práce (s výjimkou sociálně-právní
ochrany dětí) určené pro MČ HMP a
poskytnutí neinvestiční účelové dotace
městským částem Praha 1 – 22

44.

34030 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 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 Praha 7 a MČ Praha 16

náměstek
primátora
Vyhnánek

45.

34034 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2019 o neinvestiční
transfer určený městské části Praha 6 na
projekt spolufinancovaný EU v rámci
programu Interreg Central Europe

náměstek
primátora
Vyhnánek

46.

34019 k návrhu na vrácení neinvestičních
příspěvků na výkon pěstounské péče od
MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České
republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek
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47.

34035 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2019 o vratku finančních prostředků primátora
MČ Praha 6 do státního rozpočtu
Vyhnánek

48.

32166 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2019 v souvislosti se splacením
návratné finanční výpomoci Městskou
částí Praha - Šeberov - akce Mateřská
škola Hrnčíře

49.

33921 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu náměstek
MČ Praha - Klánovice k podané žádosti o primátora
dotaci z Národního programu Životní
Vyhnánek
prostředí

50.

33294 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 9 (pozemky v k.ú. Vysočany a
stavba chodníku v k.ú. Prosek)

51.

33276 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 a
odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín)

52.

33697 k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. garáž, umístěné na pozemku ve vlastnictví
hl. m. Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha

53.

33978 k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva ke stavbě č.p. 2009 občanská vybavenost na pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Krč, obec
Praha

54.

33914 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových radní Chabr
výdajů hl.m. Prahy za účelem zajištění
prostředků odboru EVM MHMP na
výkupy pozemků

55.

33726 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 - Dubeč (pozemek v k.ú.
Dubeč)
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56.

33920 k návrhu na nevyužití předkupního práva
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve
vlastnictví hlavního města Prahy parc. č.
3007/9 v katastrálním území Dejvice,
obec Praha

radní Chabr

57.

33565 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti s
Ing. Janem Jirouškem

radní Chabr

58.

33718 k návrhu na bezúplatné nabytí
radní Chabr
vodohospodářského díla v k. ú. Lysolaje z
vlastnictví společnosti AG
DEVELOPMENT, a.s. do vlastnictví hl.
m. Prahy

59.

33916 k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú. Stodůlky
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
hl. m. Prahy

radní Chabr

60.

33788

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti s
„Bytovým družstvem v Plevenské ul. č.p.
3111 v Praze - Modřanech“

radní Chabr

61.

33872 k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářského díla v k. ú. Stodůlky
z vlastnictví společnosti Domanský s.r.o.
do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Chabr

62.

33800 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
zřízení služebnosti se společností České
dráhy, a.s.

radní Chabr

63.

32857

k návrhu směny pozemků parc.č. 1869/3, radní Chabr
parc.č. 1869/4, parc.č. 1869/5, parc.č.
1869/61, parc.č. 1869/62, parc.č. 1869/63
a parc.č. 2006/3 v k.ú. Vysočany a
pozemku parc.č. 4302/4 v k.ú. Žižkov ve
vlastnictví společnosti Pražské služby, a.s.
za pozemek parc.č. 435/1 v k.ú.
Štěrboholy ve vlastnictví hl.m. Prahy

64.

33772

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální dotace a úpravu rozpočtu
kap. 0582 v roce 2019

65.

34003 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2019 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT pro soukromé školství na území
hlavního města Prahy
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66.

33827 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
radní Šimral
veřejnoprávní smlouvě č.
DOT/61/07/010173/2019 - změna termínu
plnění

67.

33929 k návrhu na poskytnutí neinvestiční
účelové individuální dotace zapsanému
spolku Klub českých a slovenských
spisovatelů z.s. na realizaci projektu
„Dětská slovesnost a tvorba pro děti“

radní Šimral

68.

33824 k návrhu odpovědi na stížnost na
Gymnázium Christiana Dopplera, se
sídlem Praha 5, Zborovská 621/45 a k
návrhu opatření přijatého odborem
školství, mládeže a sportu Magistrátu
hlavního města Prahy

radní Šimral

69.

33974 k návrhu odpovědi na stížnost na
Obchodní akademii Dušní, se sídlem
Praha 1, Dušní 1083/7

radní Šimral

70.

33853 k návrhu odpovědi na stížnost na
radní Šimral
Obchodní akademii Dušní, se sídlem
Praha 1, Dušní 1083/7 a k návrhu opatření
přijatého odborem školství, mládeže a
sportu Magistrátu hlavního města Prahy

71.

31612

k bezúplatnému převodu správy vstupních radní Šimral
cedulí k fitparkům městským částem hl.
m. Prahy

72.

33966

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
radní Šimral
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a
sport z důvodu změn v síti škol a
školských zařízení a k finančnímu
vypořádání zanikající příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště
potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská
320/111

73.

34104

k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové radní Šimral
individuální dotace na zajištění projektu
"TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den
s medvědem"

74.

33990

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416

radní Šimral

75.

33939

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap.
04 – Školství, mládež a sport

radní Šimral

76.

33656

k návrhu na poskytnutí neinvestiční
dotace na projekt „Chceme se nadále
rozvíjet a integrovat - podpora aktivit
spolku TramPOLina“

radní Třeštíková
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77.

33885 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

78.

33773 k návrhu na udělení výjimky z Pravidel
pronájmu a prodlužování doby nájmu
bytů a ubytovacích místností v objektech
HMP nesvěřených MČ schválených
usnesením RHMP č. 442 ze dne
18.3.2019

radní Zábranský

79.

34150 k revokaci usnesení Rady hlavního města radní Zábranský
Prahy č. 1608 ze dne 5.8.2019 k návrhu
Memoranda o spolupráci při řešení bytové
nouze na území hlavního města Prahy

80.

34151 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.
m. Prahy seniorům a bytu v Domě s
chráněnými byty

81.

33675

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

82.

34177

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. radní Zábranský
Prahy

83.

34136

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. radní Zábranský
Prahy

84.

33900

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
pověřená
činností zabezpečovaných odborem
řízením MHMP
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí
roku 2019

85.

34041

k návrhu na přiznání odměn ředitelům a
ředitelkám příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou za 1.
pololetí 2019

86.

33785 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
26.6.2019 do 2.7.2019

87.

34021 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitelka OKC
činností zabezpečovaných odborem
MHMP
kontrolních činností MHMP za období od
24.7.2019 do 30.7.2019

radní Zábranský

radní Zábranský
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34181

k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

34015

zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. o své činnosti k 2.Q. 2019 na
základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Třeštíková
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