PROGRAM
36. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 10. 2018

od 8.30 hod.
K odsouhlasení - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 9. 10. 2018
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.
2.

31192

3.

31271

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Rozšíření diskových polí a SAN“

4.

30924

k posílení kapacity vlaků, dokončení
integrace rychlíků a železniční dopravy
do systému PID

Organizační záležitosti
k pojmenování ulic a parku na území
hlavního města Prahy

ČAS
8.30 – 8.40
8.40

JUDr.Novaková

primátorka
hl.m. Prahy

8.45

Ing.Fialka,MBA

náměstek
primátorky
Dolínek

8.50

Ing.Šustr
Ing. at Ing.
Tomčík,
ředitel ROPID

náměstek
primátorky
Dolínek

8.55

Ing.Šustr
Ing. at Ing.
Tomčík,
ředitel ROPID

radní Lacko

9.00

PhDr.Klinecký

9.05

Ing.Šuster,
ředitel MP
HMP

primátorka
hl.m. Prahy

- předáno 11.10.18
5.

31151

k návrhu na úhradu kompenzace
ekonomicky oprávněných nákladů
spojených se zvýšením mezd řidičů,
nákladů na odbavovací zařízení pro
implementaci MOS a úhradu ztráty na
tržbách z nově schválených slev

PŘIZVANÍ

- předáno 11.10.18
6.

30953

k návrhu na zrušení výběrového řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Dětský domov Charlotty Masarykové
- elektronicky

7.

31097

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Hadrava
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Dodávky cyklistické výstroje pro potřeby
Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky" 90917
- elektronicky
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BOD

TISK

MATERIÁL

8.

31040

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Dodávky zimních kalhot pro potřeby
Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky"

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Hadrava

9.10

Ing.Šuster,
ředitel MP
HMP

- elektronicky
9.

31030

k návrhu na jmenování člena správní rady radní Wolf
Domu národnostních menšin o.p.s. se
sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, IČO:
28516346

9.15

Mgr.Hajná

10.

31036

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a radní Wolf
poskytnutí individuálních účelových
dotací v oblasti kultury v roce 2018

9.20

Mgr.Cipro

- elektronicky
11.

31254

k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Správa pražských hřbitovů

radní Hodek

9.25

PhDr.Klinecký

12.

31050

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
zrušení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku "Stavba č. 41929 Domov pro
seniory Krč II - projektant etapy 0001 a
0002"

radní Hodek

9.30

Ing.Prajer

- elektronicky
13.
14.
15.

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

9.35

2

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

29140

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
náměstek
hl.m. Prahy na úhradu zvýšených nákladů primátorky
na provoz dopravy osob se sníženou
Dolínek
schopností pohybu a orientace v roce
2018

2.

31150

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha Lysolaje k uzavření dohody s Úřadem
práce České republiky - krajskou
pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem
vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku na jejich vytvoření

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

3.

30954

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 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

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

4.

31074

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstkyně
hlavního města Prahy v roce 2018 o
primátorky
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Kislingerová
Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
na financování projektu Řízení ITI
Pražské metropolitní oblasti II.

5.

31098

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 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

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

6.

31181

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s Rozvojem
výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných
ÚSC určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové investiční dotace MČ Praha Řeporyje

náměstkyně
primátorky
Kislingerová
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7.

31184

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 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

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

8.

31191

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 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

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

9.

30261

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 10 (pozemky v k.ú.
Vršovice)

10.

31028

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

11.

31014

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Grabein
smluv a dodatků k nájemním smlouvám
Procházka

12.

31154

k návrhu na použití fondu investic u
příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba hl.m. Prahy v
působnosti odboru ZSP MHMP v roce
2018

radní Lacko

13.

30700

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu
pozemků s Povodím Vltavy, státním
podnikem

radní
Plamínková

14.

29749

k návrhu OCP na uzavření smluv se 3
právnickými osobami ohledně přeložek
podzemních vedení v místě úprav koryta
vodního toku Rokytka

radní
Plamínková

15.

31143

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

radní
Ropková

4

radní Grabein
Procházka
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16.

31170

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a Ropková
sport

17.

31080

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu Ropková
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 31.08.2018"

18.

31083

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na program "Podpora
výuky plavání v základních školách v
roce 2018 (III. etapa)"

radní
Ropková

19.

30915

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace hlavního města
Prahy Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice

radní Hodek

20.

31053

k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu
celkových nákladů investičních akcí a
čerpání fondu investic příspěvkových
organizací v působnosti odboru ZSP
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v
roce 2018

radní Hodek

21.

31141

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální neinvestiční dotace z kap.
0546 v roce 2018

radní Hodek

22.

31171

k revokaci usnesení Rady HMP č.956 ze
dne 24.4.2018 k Pravidlům pro stanovení
a sjednání platů a mezd ředitelů a
ředitelek příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou a pro
poskytování odměn ředitelů a ředitelek
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou

pověřená
ředitelka
MHMP
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