PROGRAM
15. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 4. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 12. 4. 2021
BOD

TISK

1.
2.

39931

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení k veřejné
zakázce s názvem "Evaluace aktivit v
rámci PO3 se zaměřením na sociální
podnikání a sociální bydlení"

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Andrle

- elektronicky
3.

39307

k Podrobné studii zásobování sítěmi
technické infrastruktury pro rozvojové
území Bubny – Zátory

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.15

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

náměstek
primátora
Hlubuček

10.30

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Hlubuček

10.35

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

RNDr. Kyjovský

- elektronicky
4.

40032 k doplňujícím podkladům k projektu
koncertní sál hl. m. Prahy - Vltavská
filharmonie
- stažen 19.4.21

5.

39804 k územní studii Okolí stanice metra
Roztyly

6.

39972

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení dvou
účastníků na veřejnou zakázku "Stavba č.
6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na
Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový
labyrint - levý břeh"; Inženýrsko
geologický průzkum
- elektronicky

7.

39991

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku na rok 2021 v souvislosti s
environmentálním vzděláváním v
Botanické zahradě hl. m. Prahy
- elektronicky

8.

39756 k návrhu na uzavření dodatků ke
smlouvám na provozování sběrných
dvorů hl. m. Prahy k zajištění souladu s
novou odpadovou legislativou
- elektronicky

1

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

9.

40084

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
Prahy a na zavedení nových investičních
akcí příspěvkové organizace ROPID v
roce 2021

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

10.45

Ing. Šíma

10.

40202 k návrhu na zapojení do akce Do práce na náměstek
kole 2021
primátora
Scheinherr
- elektronicky

10.50

Ing. Šíma

11.

40145

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
souvislosti s přijetím vratky části
primátora
investiční účelové dotace poskytnuté z
Vyhnánek
rozpočtu hl. m. Prahy městské části
Praha 8

10.55

Ing. Paneš, Ph.D.

11.00

Ing. Paneš, Ph.D.

radní Johnová

11.05

Ing. Mezková

k návrhu na schválení Pravidel pro
radní Johnová
nakládání s hrobovými místy a hrobovými
zařízeními na Vyšehradském hřbitově a
složení pracovní skupiny pro přidělování
hrobových míst na Vyšehradském
hřbitově

11.10

Mgr. Ježek

radní Šimral

11.15

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.20

Mgr. Němcová

- elektronicky

- elektronicky
12.

40080 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy náměstek
a ke způsobu hlasování na řádné valné
primátora
hromadě společnosti PPF banka a.s.
Vyhnánek
konané dne 29. dubna 2021

13.

38727

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace hlavního města
Prahy Domov pro seniory Heřmanův
Městec
- elektronicky

14.

38698

- elektronicky
15.

39704

k záměru odboru SML MHMP na
realizaci veřejné zakázky DDM Praha 6 Suchdol "Rekonstrukce budovy DDM v
Suchdole"
- elektronicky

16.

39666 k záměru odboru SML MHMP realizovat
veřejnou zakázku Zajištění inženýrských
činností - projekčních prací na akci „ZUŠ
Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu
Bělohorská“
- elektronicky

2

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.25

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.30

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.35

Mgr. Němcová

radní Šimral

11.40

Mgr. Němcová

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Šimral
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, týkající se rozsahu oprávnění
městských částí při nakládání se
svěřeným majetkem hlavního města Prahy

11.45

Mgr. Dytrychová

BOD

TISK

17.

39621 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium
Evropská, P6 - rekonstrukce centra
Montessori" v areálu školy se
samostatným vstupem z ulice Gymnasijní
1, Praha 6
- elektronicky

18.

39679

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy
na rok 2021 v kap. 04 a na poskytnutí
neinvestiční účelové individuální dotace
Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na
zajištění XXIX. ročníku Dějepisné
soutěže studentů gymnázií České a
Slovenské republiky
- elektronicky

19.

39939 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a
poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace zapsanému spolku
Klub Domino, Dětská tisková agentura,
z.s. na realizaci 28. ročníku ankety Zlatý
Ámos, v roce 2021
- elektronicky

20.

38796 k Plánu rozvoje sportu a sportovních
zařízení v hl. m. Praze 2021-2032
- stažen 15.2.21

21.

35692

- elektronicky
22.

39438 k publikaci informací o veřejných
zakázkách městskými společnostmi

radní Zábranský

11.50

23.

40286 k návrhu na jmenování ředitele odboru
investičního Magistrátu hl.m. Prahy

ředitel MHMP

11.55

3

Ing. Dederová
Ing. Kalina

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

24.

40012

ke schválení Pravidel pro výběrová řízení
na vedoucí funkce v příspěvkových
organizacích zřízených hlavním městem
Prahou

ředitel MHMP

12.00

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

25.
26.
27.

12.05

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

39784

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č.
NAP/54/09/008895/2015 ze dne 1. 6.
2015, uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako
pronajímatelem a společností ECO
HOTEL a.s., IČO 28221478, jako
nájemcem

náměstek
primátora
Hlubuček

2.

39500

k návrhu OCP MHMP poskytnout slevu
na nájemném nájemcům nebytových
prostor sloužících k podnikání, ve
vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených do
správy OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

3.

40104

k návrhu na rozšíření účelu investiční
dotace poskytnuté MČ Praha - Klánovice
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

4.

39809

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratku finančních prostředků primátora
od MČ Praha 15 do státního rozpočtu
Vyhnánek

4

PŘIZVANÍ
Ing. Dederová

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

5.

40067

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určeného pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14

6.

40109

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 4

7.

40113

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva financí v souvislosti s
financováním výdajů spojených s
asistencí pro sčítací komisaře ČP při
SLDB 2021 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

8.

40129

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva průmyslu a obchodu v
souvislosti s poskytnutím dotace na
Program COVID – Nájemné

náměstek
primátora
Vyhnánek

9.

40139

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

10.

40140

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, Praha 3 a
Praha 10 na úhradu nákladů za sociální
pohřby a poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl.m. Prahy

11.

40143

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

5

náměstek
primátora
Vyhnánek

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

12.

40144

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha –
Ďáblice

13.

40150

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

14.

39622

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a
k návrhu na schválení výpovědi nájemní
smlouvy

15.

40075

k návrhu na schválení uzavření smlouvy o radní Chabr
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a následné smlouvy o zřízení
věcného břemene

16.

39989

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če.,
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m.
Prahy v k.ú. Strašnice, obec Praha

17.

39076

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č.1766/2 o výměře 24 m2 a parc. č.
1766/6 o výměře 15 m2 k.ú. Kobylisy

radní Chabr

18.

39458

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 3955/7 o výměře 1 m2 k.ú. Libeň
a k návrhu na uznání vlastnického práva

radní Chabr

19.

39546

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 2270/1 o výměře 292 m2 v k.ú.
Michle do podílového spoluvlastnictví
fyzických osob

radní Chabr

20.

39752

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 1263/3 o výměře 175 m2 v k. ú.
Krč

21.

39702

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 2833/30, 3124/2, 3124/134 a
3124/135, vše v k.ú. Braník

6

náměstek
primátora
Vyhnánek

radní Chabr

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

22.

39687

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 - Přední Kopanina (majetek
vybudovaný v rámci stavby
protipovodňového opatření v k.ú. Přední
Kopanina)

23.

39929

k návrhu na přijetí daru - osobních
ochranných prostředků od společnosti
Alza.cz a.s.

radní Johnová

24.

39937

k návrhu na přijetí daru - osobních
ochranných prostředků od společnosti
InoCure s.r.o. a předání daru příspěvkové
organizaci hl. města Prahy Městské
nemocnici následné péče formou svěření

radní Johnová

25.

39733

k návrhu na úpravu limitu počtu
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a
rozpočtu příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Domov pro seniory Kobylisy a
úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021

radní Johnová

26.

40260 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 05 a na schválení
poskytnutí finančních prostředků formou
daru Nadačnímu fondu Donio na podporu
občanské iniciativy Energii lékařům

radní Johnová

27.

40107

k návrhu na využití finančních prostředků
fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v roce 2021, k
návrhu na odpis nedobytných pohledávek
u příspěvkové organizace v působnosti
odboru školství a mládeže MHMP a k
návrhu na úpravu limitu prostředků na
platy a limitu počtu zaměstnanců v kap.
0416

radní Šimral

28.

40030

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

radní Šimral

29.

40117

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 v roce 2021 škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou a u škol a školských
zařízení, zřizovaných městskými částmi
hlavního města Prahy

radní Šimral
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30.

39870 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední škola a vyšší odborná
škola umělecká a řemeslná, se sídlem
Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1, v rejstříku
škol a školských zařízení

radní Šimral

31.

40281 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u
příspěvkové organizace, která je
zřizovaná hlavním městem Prahou

radní Šimral

32.

40058

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkové organizace Studio Ypsilon

radní Třeštíková

33.

40074

k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m.
Prahy

radní Zábranský

34.

40097

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

radní Zábranský

35.

40136

k návrhu na uzavření smlouvy o
podnájmu bytu

radní Zábranský

36.

40197 k návrhu na uzavření smluv o podnájmu
bytů

radní Zábranský

37.

40219 k návrhu na schválení pronájmu bytů
zvláštního určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

38.

40149

k návrhu na schválení smluv o výpůjčce
ředitel MHMP
prostor se společností Medical service
Davepo s.r.o. a dohod o ukončení smluv o
výpůjčce prostor se společností
CITYLAB spol. s.r.o.

39.

39015

k návrhu na ocenění fyzických osob za
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce
2020

ředitel MHMP

40.

40262

k návrhu na rozpracování usnesení 26.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
22. 4. 2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

39954

Informace o veřejných sbírkách za rok 2020

ředitel MHMP

40259

Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za ředitel MHMP
období 1/2021 až 3/2021
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