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 P R O G R A M  
31. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 9. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 30. jednání Rady HMP ze dne 31. 8. 2020 

-  zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 3. 9. 2020 
                     

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 37475 k vytvoření systému pro správu 

informačních modelů staveb 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.10 
 

Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

3. 37015 ke schválení záměru projektu koordinace 
rozvoje v lokalitě stanice metra 
Budějovická a k úpravě rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 09 a v kap. 10 v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.15 Ing. Blažek 

4. 36763 k Plánu financování obnovy vodovodů a 
kanalizací vlastníka HMP pro roky 2021-
2030 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 Ing. Válek, MBA 
předseda předst. 
PVS, a.s. 

5. 36492 k přípravě investiční akce - stavba č. 6963 
"Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0003 - kalové 
hospodářství (KH)" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Válek, MBA 
předseda předst. 
PVS, a.s. 

6. 37248 
 
 

ke schválení Implementačního plánu 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 
klimatu na roky 2020 – 2024 
 
- přerušen 3.8.20 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 RNDr. Kyjovský 

7. 36818 
 
 

k záměru akciové společnosti Pražské 
služby na vybudování bioplynové stanice 
na území hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 

8. 37895 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl.m.Prahy na projekty 
související s naplňováním cílů hl. m. 
Prahy v rámci "Adaptační strategie na 
změnu klimatu" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 37340 

 
 

k dalšímu postupu rekonstrukce 
Libeňského mostu 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.45 Ing. Šíma 
J. Sinčák, gen.  
řed. TSK  
HMP, a.s. 
 

10. 36597 
 
 

k poskytnutí účelových dotací na 
projektovou přípravu a realizaci 
komunikací pro bezmotorovou dopravu 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.50 Ing. Šíma 

11. 37785 
 
 

k poskytnutí účelové investiční dotace 
městské části Praha - Běchovice na 
projektovou přípravu rozšíření železniční 
zastávky Praha - Běchovice střed 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.55 Ing. Šíma 
 

12. 37640 
 

 

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

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.00 Ing. Šíma 

13. 37480 
 

 
VH 

k určení auditora společnosti Výstaviště 
Praha, a.s. 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.05 představenstvo  
Výstaviště Praha,  
a.s. 
dozorčí rada  
Výstaviště Praha,  
a.s. 
 

14. 37773 
 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
 
- stažen 31.8.20 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.10 
 

R. Chmelová, 
starostka 
MČ Praha 10 
doc. Ing. 
Sedmihradská, 
Ph.D., radní 
MČ Praha 10 
 

15. 37877 k návrhu finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2021 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.15  

16. 37363 k návrhu na vyhlášení Programu primární 
prevence ve školách a školských 
zařízeních pro rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.20 PhDr. Klinecký 

17. 37458 
 
 

k návrhu na vyhlášení Programu 
adiktologických služeb pro rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.25 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 36666 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2020 a na zavedení 
investiční akce kap. 0581 - ZDR MHMP 
do centrálního číselníku akcí v roce 2020 
 
- stažen 11.5.20 
- přerušen 31.8.20 
 

radní Johnová 11.30 Mgr. Ježek 

19. 37539 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se vymezují podmínky provozování 
hazardních her na území hlavního města 
Prahy 
 
- stažen 31.8.20 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.35 
 

JUDr. Thuriová 

20. 37543 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.40 Mgr. Němcová 

21. 37299 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22. 36983 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a 
0816 a k návrhu na poskytnutí dotace 
Městské části Praha 11, Městské části 
Praha 15 a Městské části Praha – 
Petrovice 
 
 
 

radní Zábranský 
 
radní Johnová 

11.50 Ing. Tunkl 

23.  Podání  11.55  
24.  Operativní rozhodování Rady HMP    
25. 37874 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1931 ze 

dne 31. 8. 2020 k návrhu programu 
jednání 19. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 10. 9. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 37695 k zajištění dočerpání alokace Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37726 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 55. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 37846 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2473 ze 
dne 18.11.2019 k vyhlášení 55. a 56. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
rámci prioritní osy 1 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 37674 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kapitole 09 - vnitřní správa, v 
roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 37913 
 
 

k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 37680 
 
 

k návrhu na vyvěšení sokolské vlajky na 
budově Nové radnice u příležitosti 
připomínající Památný den sokolstva 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

7. 37139 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro území Letenské pláně a Letenských 
sadů pro dočasné zařízení staveniště pro 
stavbu: Stavební úprava STL Letenské 
sady, Praha 7 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

8. 37693 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/012163/2017 ze dne 14. 9. 
2017, uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako 
pronajímatelem a fyzickou osobou, jako 
nájemcem 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

9. 37809 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 
dotace v rámci Programu Čistá energie 
Praha 2020 II. 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10. 37728 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 5018/1 a parc. č. 
5024/1 v katastrálním území Smíchov za 
účelem budoucího zřízení služebnosti 
stavby „Most Zlíchov Y002, č. akce 
999179, Praha 5“ - SO 202 Kabelovody a      
SO 404 Přeložka kabelů TSK“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
11. 37668 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o vratky finančních prostředků 
do státního rozpočtu z akcí realizovaných 
v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 37824 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 
neinvestičních příspěvků na výkon 
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 37787 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 
investičních a neinvestičních dotací MČ 
Praha 12 a MČ Praha – Čakovice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 37801 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční a 
investiční dotace MČ Praha 5 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 37833 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 

  

16. 37835 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 5 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 37838 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 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 5 a MČ 
Praha 15 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 37213 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
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 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
 

radní Chabr   

19. 37663 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
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 10 (pozemky v k.ú. Michle) 
 

radní Chabr   

20. 37461 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, 
Pod Táborem 300 a změnu zápisu této 
příspěvkové organizace v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

21. 37733 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 31.7.2020" 
 

radní Šimral   

22. 37715 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

23. 37656 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 
školství, mládež a sport v roce 2020 
(výročí škol) 
 

radní Šimral   

24. 37713 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 37632 k administrativním procesům výzvy č. 3 u 

projektu Pražský voucher na inovační 
projekty a k revokaci usnesení Rady HMP 
č. 1150 ze dne 8. 6. 2020  k  návrhu na 
udělení dotací prostřednictvím projektu 
Pražský voucher na inovační projekty 
spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 
3 
 

radní Šimral   

26. 37652 k administrativním procesům výzvy č. 2 u 
projektu Pražský voucher na inovační 
projekty a projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaných z 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR a k revokaci usnesení Rady HMP č. 
712 ze dne 14. 4. 2020, usnesení Rady 
HMP č. 1149 ze dne 8. 6. 2020 a usnesení 
Rady HMP č. 1235 ze dne 15. 6. 2020 
 

radní Šimral   

27. 37717 
 
 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

28. 37244 k revokaci usnesení Rady HMP č. 887 ze 
dne 13.5.2019 a usnesení Rady HMP č. 
330 ze dne 17.2.2020 a ke svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady HMP 
Magistrátu HMP 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

 
 
 
 


	 P R O G R A M 

