PROGRAM
24. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 7. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 21. 6. 2021
- zápis z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 6. 2021
BOD

TISK

1.
2.

40746

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

Organizační záležitosti
ke schválení aktualizace Pravidel pro
primátor hl.m.
žadatele a příjemce Operačního programu Prahy
Praha - pól růstu ČR

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Andrle

- elektronicky
3.

40440 k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Dodávka a implementace FW
pro 22 městských částí"

10.15

Mgr. Károly

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Ing. Čemus

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
4.

38302

k podnětu na pořízení Územní studie
Památkové rezervace v hlavním městě
Praze
- elektronicky

5.

6.

40545

k revokaci usnesení Rady HMP č.2812 ze
dne 18.11.2015 k návrhu na přenos úkolu
zpracování Architektonicko-urbanistické
analýzy Pražské památkové rezervace z
odboru památkové péče MHMP na
příspěvkovou organizaci hl.m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy a k zadání Architektonickourbanistické analýzy Pražské památkové
rezervace a k úpravě rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy v roce 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

I. náměstek
primátora
Hlaváček

40793 k návrhu na zpracování Manuálu pro
městské části k výstupům z Pocitové
mapy pro hl. m. Prahu

10.30

radní Zábranský
7.

41156 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Vytvoření a implementace Systému
operativního řízení při povodních pro
hlavní město Prahu"

1

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

JUDr.
Štalmachová

ČAS

PŘIZVANÍ

40940 k návrhu odboru investičního MHMP na náměstek
zrušení rozhodnutí o vyloučení účastníka primátora
veřejné zakázky "stavba č. 4679 Maniny - Hlubuček
PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 0001
poldr s oddychovou zónou a etapa 0002
poldr Karlín" a navazujících úkonů

10.40

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

9.

40192 k návrhu na uzavření Smlouvy o
náměstek
spolupráci s Pražskou vodohospodářskou primátora
společností a.s. na přípravu stavby č. 6963 Hlubuček
Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař.
ostrově, etapa 0008 Kompenzační
opatření; Definitivní uzávěr plavebního
kanálu Troja

10.45

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

10.

41095 k návrhu rozhodnutí o výběru dodavatele náměstek
na veřejnou zakázku "Stavba č. 42822
primátora
Lávka Holešovice-Karlín", stavební práce Scheinherr

10.50

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

11.

40727

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Witowski,
gen. řed. DP
HMP, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr

11.00

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

11.05

Mgr. Skalický

11.10

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

BOD

TISK

8.

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k přípravě záměru „Elektrifikace linky č.
201“
- elektronicky

12.

40880

k vyhlášení Programu podpory hlavního
města Prahy v oblasti přístupnosti a
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy
2022
- elektronicky

13.

41075 k návrhu na schválení dokumentu
"Pravidla provedení restauračních
zahrádek v památkově chráněných
územích hl. m. Prahy"

14.

40958 k návrhu na uzavření rámcové smlouvy na radní Chabr
zajištění vybraných prvků městského
mobiliáře se společností Technologie
hlavního města Prahy, a.s., k rozhodnutí o
výběru dodavatele ve veřejné zakázce
„Výroba a dodávky vybraných prvků
městského mobiliáře“ a zavedení nové
investiční akce Městský mobiliář do
centrálního číselníku akcí a úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 08
- HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021

2

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

15.

41046 k návrhu na revokaci Přílohy č.1 usnesení radní Chabr
Rady hl.m. Prahy č. 650 ze dne 29.3.2021
a k žádostem o další poskytnutí slev pro
nájemce nebytových prostor hlavního
města Prahy v důsledku šíření nemoci
COVID-19

11.15

Ing. Rak

16.

40938 k návrhu na jmenování ředitelky
příspěvkové organizace hl. m. Prahy
Domov pro seniory Ďáblice

radní Johnová

11.20

Ing. Mezková
Mgr. Kuglerová

17.

40426

k záměru odboru zdravotnictví MHMP na radní Johnová
realizaci veřejné zakázky "Zpracování
projektové dokumentace - nástavba
budovy Městské nemocnice následné
péče" a návrh na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2021

11.25

Mgr. Ježek

11.30

Mgr. Ježek

11.35

Mgr. Ježek

radní Johnová

11.40

Mgr. Ježek

radní Johnová

11.45

Mgr. Ježek

radní Johnová

11.50

Mgr. Ježek

- elektronicky
18.

40538

k záměru odboru zdravotnictví MHMP na radní Johnová
realizaci veřejné zakázky "Provádění
cyklické povrchové deratizace na území
hl. m. Prahy"
- elektronicky

19.

40549

k návrhu na oceňování dlouhodobých
radní Johnová
dobrovolných bezpříspěvkových dárců
krve a na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace ROPID v roce 2021 na úhradu
ročního jízdného pro dobrovolné
bezpříspěvkové dárce krve
- elektronicky

20.

40580

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na ředitele/ředitelku příspěvkové
organizace Městská poliklinika Praha
- elektronicky

21.

40581

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení
na ředitele/ředitelku příspěvkové
organizace Centrum léčebné rehabilitace
- elektronicky

22.

40923

k návrhu na poskytnutí individuální
jednorázové neinvestiční účelové dotace
společnosti Centrum pro rozvoj paliativní
péče, z.ú. a k úpravě rozpočtu vlastního
hlavního města v kap. 05
- elektronicky

3

BOD

TISK

23.

40921

MATERIÁL
k návrhu na jmenování ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola
speciální, Praha 10, Starostrašnická 45

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.55

Mgr. Němcová
Mgr.Vanická

radní Šimral

12.00

Mgr. Němcová
PaedDr.
Švandová

radní Šimral

12.05

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

12.10

Mgr. Novotný
Bc. Lavička
JUDr.
Svobodová,
Mgr. Setvínová,
advokátní
kancelář

radní Třeštíková

12.15

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Třeštíková

12.20

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Zábranský

12.25

Ing. Tunkl

radní Zábranský

12.30

Ing. Tunkl

- elektronicky
24.

40937

k návrhu na jmenování ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola
Tolerance, Praha 9, Mochovská 570
- elektronicky

25.

39256 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Stavba č.
44802 Taneční sál konzervatoře HMP;
projektant"

26.

40760

k revokaci usnesení Rady HMP č.2464 ze radní Třeštíková
dne 9.11.2020 k záměru odboru služeb
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce přízemí Staroměstské
radnice" a k návrhu na úpravu
kapitálových výdajů v kap. 08 a v kap. 09
- elektronicky

27.

40875

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kap. 06 a na
poskytnutí individuálních neinvestičních
účelových dotací v oblasti cestovního
ruchu pro rok 2021
- elektronicky

28.

40930

k návrhu na jmenování členů správní a
dozorčí rady Integračního centra Praha
o.p.s. se sídlem Žitná 1574/51, Praha 1,
IČO: 24228320
- elektronicky

29.

39928

k návrhu na navýšení kvóty služebních
bytů hl. m. Prahy pro Městskou policii hl.
m. Prahy
- elektronicky

30.

40304

k návrhu Memoranda o spolupráci při
řešení bytové nouze na území hlavního
města Prahy s městskou částí Praha 14
- elektronicky

4

BOD

TISK

31.

39673 k poskytování informací o odměňování v
městských společnostech na žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím

32.
33.
34.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Zábranský

12.35

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

12.40

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

40896

k návrhu na udělení bronzové medaile
hlavního města Prahy Ing. Vladislavu
Součkovi

MATERIÁL

primátor hl.m.
Prahy

2.

40968 k návrhu na udělení bronzové medaile
hlavního města Prahy MgA. Zdeňce
Součkové

primátor hl.m.
Prahy

3.

40731

ke schválení textu vzorových Podmínek
realizace projektů 46. výzvy v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

4.

40802

ke schválení revize č. 6 Operačního
programu Praha - pól růstu ČR pro
programové období 2014 – 2020

primátor hl.m.
Prahy

5.

38521

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související primátor hl.m.
s ukončováním Operačního programu
Prahy
Praha – Konkurenceschopnost

6.

40876

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

primátor hl.m.
Prahy

7.

40942

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

primátor hl.m.
Prahy

5

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

8.

40944

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

primátor hl.m.
Prahy

9.

40408

k návrhu OCP MHMP na uzavření
smlouvy o výpůjčce na pozemek ve
vlastnictví hl.m.Prahy svěřeného do
správy OCP MHMP na dobu neurčitou se
Správou bytových objektů Praha Modřany, příspěvková organizace, IČO:
00879746

náměstek
primátora
Hlubuček

10.

40966

k návrhu na pořízení Slavnostního
praporu Celního úřadu pro hlavní město
Prahu a na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 –
Bezpečnost

náměstek
primátora
Hlubuček

11.

40973

k návrhu na uzavření smlouvy o
spolupráci při zajištění environmentálně
šetrného nakládání s použitými knihami

náměstek
primátora
Hlubuček

12.

41118 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP náměstek
na rok 2021 v kap. 02 - Městská
primátora
infrastruktura
Hlubuček

13.

40753

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

14.

41060

k návrhu na přijetí příspěvku od
náměstek
společnosti Genius Loci Development a.s. primátora
určeného na opravu komunikace
Scheinherr
Horolezecká a úpravu rozpočtu vlastního
hl. m. Prahy v kap. 03

15.

41104 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na náměstek
akci Národní - Spálená, chodníky, P 1
primátora
Scheinherr

16.

40914

k návrhu na změnu účelu části investiční
dotace ponechané MČ Praha 12 k využití
v roce 2021

17.

40977

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 17 na úhradu
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí
finančních prostředků městské části

18.

40999

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)

6

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

19.

41016

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
výkon pěstounské péče určený pro MČ
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 16

20.

41022

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
mimořádné odměny pro pracovníky
krajských úřadů vykonávající činnosti v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

41026

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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

22.

41029

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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 investičních a neinvestičních
dotací MČ Praha 4 a MČ Praha 7

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

41033

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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 Praha 10, 12 a
22

náměstek
primátora
Vyhnánek

24.

41040

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 na úhradu
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí
finančních prostředků městským částem

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

25.

41049

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost

26.

41053

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva kultury v souvislosti s
financováním Veřejné informační služby
knihoven určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha – Nedvězí

27.

41070

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva kultury určené na kulturní
aktivity

28.

41077

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí na
podporu sociálních služeb s nadregionální
či celostátní působností

29.

41078

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu ze Státního Vyhnánek
fondu životního prostředí v souvislosti s
financováním z Národního programu
Životní prostředí - IV určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových investičních
dotací MČ Praha - Kolovraty a MČ Praha
– Řeporyje

30.

41081

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 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

31.

41097

k uzavření nájemních smluv a dodatků k
nájemním smlouvám na dobu
neurčitou/určitou mezi hl.m. Praha a
fyzickými a právnickými osobami a k
návrhu na výpovědi nájemních smluv v
areálu Pražské tržnice

32.

38963

k návrhu na pronájem části pozemku parc. radní Chabr
č. 2473 o výměře 981 m2 v k.ú. Hostivař

8

náměstek
primátora
Vyhnánek

náměstek
primátora
Vyhnánek

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

33.

40222

k návrhu schválení uzavření dodatků k
nájemním smlouvám

MATERIÁL

radní Chabr

34.

40869

k návrhu na částečné postoupení práv a
povinností ze směnné smlouvy č.
SME/35/05/008587/2020

radní Chabr

35.

40033

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 674/2 a spoluvlastnických podílů
o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č.
674/3 a parc. č. 674/4 k.ú. Libeň

radní Chabr

36.

38870

k návrhu na úpravu celkových nákladů
investiční akce příspěvkové organizace
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická

radní Johnová

37.

40917

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Dětské centrum
Paprsek a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v
roce 2021

radní Johnová

38.

41151

k personálním změnám v Komisi Rady hl. radní Kordová
m. Prahy pro dostupné družstevní bydlení Marvanová
v Praze

39.

40732

k návrhu na prodloužení lhůty pro
navrácení poskytnuté návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci
zřizované hlavním městem Prahou Střední průmyslové škole
elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30

radní Šimral

40.

40867

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

41.

40946

k návrhu na uzavření smlouvy o
spolupráci s PO HMP o realizaci
krajských a/nebo okresních soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce
2021

radní Šimral

42.

40951

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

radní Šimral

43.

41025

k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na radní Šimral
rok 2021 v kap. 0416

44.

41039

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládež a sport
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45.

41059

k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v roce 2021 a k
návrhu na odpis nedobytných pohledávek
u příspěvkových organizací v působnosti
odboru školství, mládeže a sportu MHMP

46.

41085

k návrhu odpovědi na stížnost na
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha
4 - Michle, Ohradní 55

radní Šimral

47.

41139

k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha

radní Šimral

48.

41014

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací v roce 2021

radní Třeštíková

49.

41024

k personálním změnám v Komisi Rady hl. radní Třeštíková
m. Prahy pro oblast integrace cizinců

50.

40933

k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský

51.

41043

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

52.

41052

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

radní Zábranský

53.

41080

k návrhu na podnájem jiných bytů hl.m.
Prahy

radní Zábranský

54.

41092

k návrhu na uzavření smluv o podnájmu
bytů

radní Zábranský

55.

41093

k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

56.

41098

k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

57.

40703

k návrhu na uzavření dohod o splátkách
dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se
stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví
hl.m. Prahy

radní Zábranský

58.

41062 k návrhu na schválení textu vzorové
smlouvy o podnájmu družstevního bytu
Bytového družstva Smikova

radní Zábranský

59.

41064 k návrhu na schválení textu vzorové
smlouvy o podnájmu družstevního bytu
Bytového družstva Vlčkova 1068, 1069

radní Zábranský
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60.

41065 k návrhu na schválení textu vzorové
smlouvy o podnájmu družstevního bytu
Bytového družstva Výhled Černý Most

61.

40913

k revokaci usnesení Rady HMP č.803 ze ředitel MHMP
dne 12.4.2021 k návrhu na uzavření
dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu č.
NAN/01/01/001115/2014 ze dne 16. 7.
2014, s Kongresovým centrem Praha, a. s.

62.

40935

k návrhu na uzavření smlouvy pro II. fázi
inovačního partnerství uzavřeného na
základě výsledků veřejné zakázky
"Testování archivovaných dat pro
zachování maximální udržitelnosti II"

ředitel MHMP

63.

40996

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě č. INO/03/07/000122/2017 s
Českou republikou, Kanceláří Poslanecké
sněmovny o uložení spisového materiálu

ředitel MHMP

64.

41047

ke Zprávě o výsledcích přezkoumání
hospodaření městských částí hl. m. Prahy
za rok 2020 provedeného odborem
kontrolních činností MHMP

ředitel MHMP

65.

41100

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

ředitel MHMP

66.

41116

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 09 v roce 2021

ředitel MHMP
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