PROGRAM
44. jednání Rady HMP, které se koná dne 11. 12. 2018

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 43. jednání Rady HMP ze dne 4. 12.2018
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.
2.

31570

Organizační záležitosti
k návrhu na termínový kalendář zasedání
Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m.
Prahy na I. pololetí 2019

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10

- předáno 6. 12. 2018
3.

31224

•

k záměru odboru strategických investic
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"stavba č. 42811 Vodovod Botanická
zahrada"

náměstek
primátora
Hlubuček

10.15

Ing. Prajer

náměstek
primátora
Hlubuček

10.20

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.25

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Scheinherr

10.30

Ing. Prajer

- předáno 29. 11. 2018
- odloženo 4.12.2018

•

- předáno 10. 12. 2018
4.

31550

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy s vybraným účastníkem na
veřejnou zakázku "Sběr, svoz a využití
komunálního bioodpadu pomocí
velkoobjemových kontejnerů 2019 2020"
- předáno 10. 12. 2018

5.

31617

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy s vybraným účastníkem na
veřejnou zakázku "Zajištění mobilního
sběru, využívání a odstraňování
nebezpečných a jiných složek
komunálního odpadu na území Hl. m.
Prahy"
- předáno 10. 12. 2018

6.

31129

k záměru odboru strategických investic
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Stavba č. 44115 Obnova Trojské lávky;
stavební práce"
- předáno 6. 12. 2018
- výměna USN, P3 DZ + dodatek
P1 DZ – 10.12.18

1

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

BOD

TISK

7.

31836

ke schválení výjimky ze zákazu
náměstek
konkurence členů dozorčí rady
primátora
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, Scheinherr
akciová společnost

10.35

8.

31773

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy radní Chabr
a ke způsobu hlasování na řádné valné
hromadě společnosti Kongresové centrum
Praha, a.s. konané dne 17. 12. 2018

10.40

PŘIZVANÍ

- předáno 6. 12. 2018
- výměna P1 k USN, DZ – 7.12.2018
9.

31595

k určení auditora společnosti Pražská
plynárenská Holding a.s.

radní Chabr

10.45

radní Chabr

10.50

Ing. Rak,BBA

k návrhu na schválení výpovědi
radní Šimral
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace - víceletého grantu č.
DOT/64/01/005494/2017 ze dne 6.3.2017
uzavřené se spolkem Fotbalová asociace
České republiky

10.55

zástupce
SVC MHMP

11.00

Mgr.Němcová

11.05

JUDr.Havel,Ph.D.

11.10

JUDr.Havel,Ph.D.

VH
- předáno 6. 12. 2018
10.

31535

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s
Českou zemědělskou univerzitou v Praze
- předáno 10. 12. 2018

11.

31660

- předáno 6. 12. 2018
12.

31692

jmenování předsedy Pracovní skupiny
Vzdělávání hlavního města Prahy projekt Krajský akční plán vzdělávání v
hlavním městě Praze

radní Šimral

- předáno 6. 12. 2018
13.

31845

k návrhu Pravidel pro provádění
radní Kordová
připomínkového řízení k návrhům
Marvanová
právních předpisů zasílaných ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady
hlavnímu městu Praze
- předáno 7. 12. 2018

14.

31846

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. radní Kordová
166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
Marvanová
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony
- předáno 7. 12. 2018

2

BOD

TISK

15.

31726

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2665 ze radní
dne 16. 10. 2018 k návrhu na úpravu
Třeštíková
rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2018

ČAS

PŘIZVANÍ

11.15

Mgr. Cipro

11.20

Mgr. Cipro

11.25

Mgr. Skalický

radní
Třeštíková

11.30

Mgr. Skalický

radní Zábranský

11.35

Ing. Tunkl

pověřená
řízením MHMP

11.40

Ing. Dobrovský

k odstoupení od realizace u projektu
pověřená
odboru RED MHMP v rámci 8. výzvy OP řízením MHMP
PPR a úpravě rozpočtu v kap. 09 v roce
2018

11.45

Ing. Dobrovský

11.50

M. Poslušná

- předáno 6. 12. 2018
16.

31706

k revokaci usnesení Rady HMP č.2611 ze radní
dne 9.10.2018 k návrhu na udělení
Třeštíková
individuální neinvestiční účelové dotace v
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce
2018
- předáno 6. 12. 2018

17.

31681

k zastoupení hl. m. Prahy a ke způsobu
radní
hlasování na valné hromadě dobrovolného Třeštíková
svazku obcí České dědictví UNESCO,
konané dne 14. 12. 2018 v Brně
- předáno 6. 12. 2018

18.

31376
A

k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze
dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů
vlastníkům památkově významných
objektů v roce 2018 a k návrhu na úpravu
rozpočtu kap. 06
- předáno 29. 11. 2018
- přerušeno 4.12.2018
- výměna USN + DZ – 10.12.18

19.

31390

úprava rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy v roce 2018 v kapitole 0811
- předáno 6. 12. 2018

20.

31443

k realizaci projektu "Zajištění výkonu
funkce ZS ITI PMO II."
(OPTP, výzva č. 3)
- předáno 6. 12. 2018

21.

31167

- předáno 6. 12. 2018
22.

31790

k využití městských reklamních ploch
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na
období 1. 1. 2019 - 8. 4. 2019

pověřená
řízením MHMP

- předáno 6. 12. 2018

3

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

BOD

TISK

23.

31782

k revokaci usnesení Rady HMP č. 3005 ze primátor hl.m.
dne 4.12.2018 k návrhu programu jednání Prahy
2. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
13.12.2018

11.55

24.

31795

k návrhu na vyřízení petice za
přejmenování veřejného prostranství v
Praze 7 - Holešovicích ze stávajícího
názvu "Výstaviště" na název "Park Miloše
Formana"

12.00

- předáno 6. 12. 2018

J. Wolf,
předseda
Výboru pro
kulturu,
cestovní ruch a
zahraniční
vztahy ZHMP

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

25.
26.
27.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

31504

ke schválení vzorového Pověření k
poskytování služby obecného
hospodářského zájmu pro projekty 35.
výzvy Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

31803

k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m.
Prahy mezinárodního projektu
STEPHANIE v roce 2018

primátor hl.m.
Prahy

3.

31528

k návrhu na odstoupení od smlouvy,
poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci
Programu Čistá energie Praha 2018 VII.

náměstek
primátora
Hlubuček

4.

31635

k návrhu na stanovení platu a ukončení
náměstek
manažerské smlouvy ředitele příspěvkové primátora
organizace Lesy hl. m. Prahy
Hlubuček

4

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

5.

31316

•

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu Dodatku č. 28 k nájemní
náměstek
smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002
primátora
uzavřené dne 2.9.2002 s Kolektory Praha, Hlubuček
a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 3, č.p.
341, PSČ 190 00, IČO: 26714124

6.

31715

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2018 v kapitole 0254 Městská infrastruktura v souvislosti s
realizací akce č. 10528 EU - Kotlíkové
dotace Praha II

náměstek
primátora
Hlubuček

7.

31796

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů (Na slupi, Jaromírova,
primátora
Křesomyslova, Praha bez
Scheinherr
bariér,Telematické systémy) MHMP
RFD-SK v kapitole 03 Doprava

8.

31767

k návrhu na zajištění investorské a
projektové přípravy a realizace staveb
včetně úpravy rozpočtu kapitálových
výdajů na rok 2018 v kap.03 - doprava

9.

31495

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 náměstek
k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční primátora
dotace z Úřadu vlády ČR v rámci
Vyhnánek
programu Podpora terénní práce v roce
2019

10.

31696

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2018 o vratky finančních prostředků primátora
do státního rozpočtu
Vyhnánek

11.

31711

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 v kap.
0416 v souvislosti s vratkou části
neinvestičního transferu Ministerstvu
kultury poskytnutého na kulturní aktivity

12.

31539

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené MČ
HMP a poskytnutí neinvestičních
účelových dotací MČ Praha 4 a MČ Praha
14 a k návrhu na vrácení neinvestičních
příspěvků Úřadu práce České republiky

13.

31674

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Úřadu práce České republiky
na výkon pěstounské péče určené MČ
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové
dotace MČ Praha 6 a MČ Praha 16 a k
návrhu na vrácení neinvestičního
příspěvku Úřadu práce České republiky

náměstek
primátora
Scheinherr

5

náměstek
primátora
Vyhnánek

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

14.

31686

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2018 o
primátora
poskytnutý investiční transfer ze státního Vyhnánek
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na rozvoj a obnovu materiálně
technické základny sociálních služeb

15.

31693

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

16.

31727

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátora
transfer z Ministerstva životního prostředí Vyhnánek
v souvislosti s financováním z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určeného pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investičních dotace
MČ Praha - Kolovraty

17.

31732

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery z Ministerstva životního
prostředí v souvislosti s financováním z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových investičních dotací
MČ Praha 8

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

31736

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 1 a MČ Praha 5

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

31737

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 18

náměstek
primátora
Vyhnánek

6

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

20.

31754

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

31756

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 6

náměstek
primátora
Vyhnánek

22.

31763

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

31778

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 financováním
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 20 a k
návrhu na vrácení části neinvestiční
dotace Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy

náměstek
primátora
Vyhnánek

24.

31813

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 financováním
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 8

náměstek
primátora
Vyhnánek

7

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

25.

31770

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na Krajský akční
plán vzdělávání v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

26.

31730

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátora
transfer z Ministerstva vnitra v souvislosti Vyhnánek
s financováním z programu Dotace pro
jednotky SDH obcí určený pro MČ HMP
a poskytnutí účelové investičních dotace
MČ Praha - Libuš

27.

31776

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

náměstek
primátora
Vyhnánek

28.

31815

k návrhu na navýšení rozpočtu příjmů
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

náměstek
primátora
Vyhnánek

29.

31802

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý neinvestiční transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek

30.

31492

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
zřízení služebnosti

radní Chabr

31.

31408

k návrhu na schválení návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
následné smlouvy o zřízení služebnosti

radní Chabr

32.

31677

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kapitole 05 v roce 2018

radní
Johnová

33.

31204

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

radní
Johnová

8

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

34.

31395

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové
neinvestiční účelové dotace Univerzitě
Karlově (Klinika adiktologie 1. LF UK a
VFN v Praze)

radní
Johnová

35.

31493

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

radní
Johnová

36.

31494

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

radní
Johnová

37.

31527

k návrhu na upřesnění celkových nákladů
investiční akce v kap. 04 - Školství,
mládež a sport

radní Šimral

38.

31702

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Podpora odborného vzdělávání"

radní Šimral

39.

31709

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na rozvojový program
"Financování asistentů pedagoga dle § 18
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů, na období září prosinec 2018"

radní Šimral

40.

31519

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Střední
průmyslová škola dopravní, a.s., se sídlem
Praha 5, Plzeňská 298/217a, PSČ 15000,
v rejstříku škol a školských zařízení

41.

31636

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Dětský domov a Školní
jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská
77, v rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

42.

31194

k návrhu odpovědi na stížnost na
Karlínskou obchodní akademii a vyšší
odbornou školu ekonomickou, se sídlem
Praha 8, Kollárova 271/5

radní Šimral

43.

31729

k návrhu odpovědi na stížnost na Základní radní Šimral
školu pro žáky se specifickými poruchami
učení, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1
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44.

31533

k návrhu na přiznání odměny k ocenění
radní Šimral
pracovních zásluh při dovršení životního
jubilea v roce 2019 ředitelkám a ředitelům
příspěvkových organizací zřízených
hlavním městem Prahou v působnosti
odboru školství a mládeže MHMP

45.

31755

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2018 v kap. 0416 na základě "Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 - 99 k 31.10.2018"

46.

31689

k návrhu na použití finančních prostředků
z fondu investic a ke snížení limitů
odpisových plánů příspěvkových
organizací v působnosti odboru KUC
MHMP v r. 2018

radní
Třeštíková

47.

31750

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0662
- KUC MHMP

radní
Třeštíková

48.

31801

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP v roce 2018

radní
Třeštíková

49.

31723

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

50.

31623

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.Ondráčková
činností zabezpečovaných odborem
kontrolních činností MHMP za období od
31.10.2018 do 6.11.2018

51.

31641

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.Ondráčková
činností zabezpečovaných odborem
kontrolních činností MHMP za období od
7.11.2018 do 13.11.2018

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

31791

Informace k Plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS
za období od 1.1.2018 do 30.9.2018

31685

Dílčí zpráva o činnosti společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
za 3. čtvrtletí 2018
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