PROGRAM
23. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 6. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 7. 6. 2021
zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 14. 6. 2021
BOD
1.
2.

TISK
36019

MATERIÁL
Organizační záležitosti
k revokaci usnesení Rady HMP č. 472 ze
dne 10.3.2015 a k přijetí nových Pravidel
pro vyhotovování a přípravu materiálů
pro jednání Rady HMP

PŘEDKLÁDÁ
primátor hl.m.
Prahy

ČAS
PŘIZVANÍ
10.00 – 10.10
10.10
Ing. Lísal, MBA

- elektronicky
3.

40686

ke schválení zahájení řízení o vydání
I. náměstek
opatření obecné povahy - územního
primátora
opatření o změně stavební uzávěry,
Hlaváček
vydané nařízením č. 14/2001 Sb. hl. m.
Prahy, o stavební uzávěře pro trasy
městské kolejové dopravy, ve znění
pozdějších předpisů, a to zrušením části
stavební uzávěry pro území dotčené
výstavbou trasy metra I.D Pankrác - Nové
Dvory a metra II.D Nové Dvory - Písnice
depo (včetně spojky do depa)

10.15

Ing. Čemus

- elektronicky
4.

5.

40907

39607

k uzavření dodatku č. 1 k "Memorandu o I. náměstek
koordinovaném rozvoji území Palmovky" primátora
Hlaváček

10.20

- elektronicky

náměstek
primátora
Scheinherr

k Programu zlepšování kvality ovzduší
aglomerace Praha CZ01 pro období
2020+

náměstek
primátora
Hlubuček

10.25

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.30

Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS, a.s.

- elektronicky
6.

40498

k návrhu Střednědobého investičního
plánu vodohospodářské infrastruktury
HMP pro roky 2022 – 2026
- elektronicky

1

BOD
7.

TISK
40668

MATERIÁL
k záměru Městské policie hl. m. Prahy na
realizaci veřejné zakázky "Prodloužení
licence pro bezpečnostní SW Varonis
DatAdvantage pro potřeby Městské
policie hl. m. Prahy na 3 roky"

PŘEDKLÁDÁ
náměstek
primátora
Hlubuček

ČAS
10.35

PŘIZVANÍ
Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

10.40

Ing. Paneš, Ph.D.

radní Chabr

10.45

Ing. Paneš, Ph.D.
představenstvo
THMP, a.s.
dozorčí radu
THMP, a.s.

radní Chabr

10.50

Ing. Rak
T. Jílek, předs.
předst. THMP,
a.s.
Ing. Novotný,
místopředs.
předst. THMP,
a.s.

radní Chabr

10.55

Ing. Rak

radní Šimral

11.00

Mgr. Němcová

radní Zábranský

11.05

Ing. Tunkl

- elektronicky
8.

40402
VH

k volbě člena dozorčí rady společnosti
náměstek
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
primátora
společnost a ke schválení smlouvy o
Scheinherr
výkonu funkce člena dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
- elektronicky

9.

40816

k účetní závěrce společnosti Technologie
hlavního města Prahy, a.s. za rok 2020

VH
- elektronicky
10.

39662

k uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové
smlouvě o správě, provozu a údržbě
veřejného osvětlení a dalších
souvisejících zařízení hl. m. Prahy č.
INO/35/04/001928/2017 a uzavření
dohody o ukončení smlouvy o zajištění
obchodního využití reklamních ploch v
systému veřejného osvětlení hlavního
města Prahy č. INO/35/04/002774/2017
- elektronicky

11.

40026

k návrhu na uzavření smluv o zajištění
správy a obchodního využití majetku a o
výkonu dalších činností se společností
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
- stažen 31.5.21

12.

40649

k návrhu na vyhlášení Programu podpory
využití volného času Dětí a mládeže pro
rok 2022
- elektronicky

13.

40833

k návrhu na navýšení kvóty bytů hl.m.
Prahy pro vybrané profese - pracovníky
příspěvkových organizací HMP ve
zdravotní a sociální oblasti
- elektronicky

14.
15.
16.

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

11.10

2

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD
1.

TISK
40369

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

PŘEDKLÁDÁ
primátor hl.m.
Prahy

2.

40409

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2954 ze primátor hl.m.
dne 21.12.2020 k návrhu na uzavření
Prahy
dohod o poskytnutí pohotovostních zásob
a k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
dohodám o poskytnutí pohotovostních
zásob

3.

40928

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

4.

40548

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 náměstek
- Městská infrastruktura
primátora
Hlubuček

5.

40558

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na primátora
rok 2021
Hlubuček

6.

40310

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

7.

40724

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva vnitra určený na Projekty
obcí na podporu integrace cizinců na
lokální úrovni

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

40784

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s
financováním specializačního vzdělávání
zdravotnických pracovníků - rezidenční
místa určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 1

náměstek
primátora
Vyhnánek

9.

40815

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

primátor hl.m.
Prahy

3

BOD
10.

TISK
40822

MATERIÁL
k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 4

11.

40855

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratky finančních prostředků primátora
do státního rozpočtu z akcí realizovaných Vyhnánek
v rámci Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV)

12.

40864

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 10
na úhradu nákladů za sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků
městským částem

13.

40866

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
investiční transfer ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva životního prostředí určený na
program "Zlepšování kvality ovzduší v
hlavním městě Praze - pořízení
ekologického vytápění v domácnostech
NZÚ-AMO"

14.

40931

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních věcí na
podporu mimořádného finančního
ohodnocení sociálních pracovníků na
krajských a obecních úřadech v
souvislosti s epidemií COVID_19

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

40422

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu
pozemků s Římskokatolickou farností u
kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí
Praha - Nové Město

radní Chabr

16.

40519

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a k návrhu na výpovědi nájemních
smluv

17.

38578

k návrhu na majetkoprávní řešení pozemek parc. č. 2248/5 a část pozemku
parc. č. 2248/4, k. ú. Ruzyně, obec Praha

4

PŘEDKLÁDÁ
náměstek
primátora
Vyhnánek

radní Chabr

BOD
18.

TISK
36167

MATERIÁL
PŘEDKLÁDÁ
k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc.č. 4074/1, k.ú. Dejvice

19.

40513

k návrhu na schválení úplatného převodu
pozemků parc. č. 671/13, parc. č. 672 a
spoluvlastnických podílů o velikosti id.
4/5 na pozemcích parc. č. 671/5 a parc. č.
671/12, vše k.ú. Libeň

radní Chabr

20.

40662

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 4362/6, k.ú. Dejvice

radní Chabr

21.

40638

k návrhu na bezúplatné nabytí částí nově radní Chabr
vybudovaného chodníku včetně
chodníkového přejezdu na pozemku parc.
1430 v k.ú. Jinonice z vlastnictví DIFESA
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy

22.

40741

k návrhu na bezúplatné nabytí posunutého radní Chabr
přechodu pro pěší vč. ostrůvku v ulici
Kutvirtova v k. ú. Radlice z vlastnictví
společnosti Radlice Rozvojová, a.s. do
vlastnictví hl. m. Prahy

23.

39313

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 11 (pozemky veřejné zeleně v
k.ú. Chodov)

24.

40200

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 13
(pozemky v k.ú. Stodůlky) a k návrhu
změny zřizovací listiny příspěvkové
organizace hlavního města Prahy Galerie
hlavního města Prahy, Staroměstské
náměstí 605/13, 110 00, Praha 1, IČO
00064416

25.

40590

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 11 (pozemky v k.ú. Háje)
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BOD
26.

TISK
40614

MATERIÁL
PŘEDKLÁDÁ
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 14 a
Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Kyje,
k.ú.Sobín, k.ú. Zličín)

27.

40506

k poskytnutí osobních ochranných
prostředků a movitého majetku
příspěvkovým organizacím zřizovaným
hl. m. Prahou formou svěření

radní Johnová

28.

40696

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy a úpravu rozpočtů
vybraných příspěvkových organizací
hlavního města Prahy v roce 2021

radní Johnová

29.

40735

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kapitole 05 v roce 2021

radní Johnová

30.

40479

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní Šimral
na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport

31.

40605

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport

32.

40679

k návrhu na úpravu kapitálových výdajů v radní Šimral
rozpočtu hlavního města Prahy na rok
2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport

33.

40522

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu školské právnické osoby
Církevní střední zdravotnická škola Jana
Pavla II., se sídlem Ječná 527/33, Praha 2,
v rejstříku škol a školských zařízení

34.

40781

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
radní Šimral
organizace Střední odborné učiliště, Praha
- Radotín, se sídlem Pod Klapicí 11/15,
Praha 5, v rejstříku škol a školských
zařízení

35.

40783

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola
informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a
informatiky, se sídlem Novovysočanská
280/48, 190 00 Praha 9, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral
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radní Šimral

BOD
36.

TISK
40801

MATERIÁL
k návrhu na zrušení Školské rady vyšší
odborné školy příspěvkové organizace
Konzervatoř a Vyšší odborná škola
Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4,
Roškotova 1692/4

PŘEDKLÁDÁ
radní Šimral

37.

40762

k návrhu odpovědi na stížnost na Střední radní Šimral
průmyslovou školu strojnickou, školu
hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská
4/287 a k návrhu opatření přijatého
odborem školství, mládeže a sportu
Magistrátu hlavního města Prahy

38.

40451

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

radní Zábranský

39.

40861

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

40.

40572

k revokaci usnesení Rady HMP č. 499 ze
dne 8.3.2021, kterým se svěřují některé
nevyhrazené pravomoci Rady HMP
Magistrátu HMP (doplnění kompetence
odboru PRM MHMP)

ředitel MHMP

41.

40962

k návrhu na rozpracování usnesení 28.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
17. 6. 2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK
39262

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Výroční zpráva o stavu MKS

primátor hl.m.
Prahy
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