PROGRAM
19. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 5. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis ze 17. jednání Rady HMP ze dne 10. 5. 2021
BOD

TISK

1.
2.

40248

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Rozšíření technologické kapacity v
datovém sále DC05“

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly

- elektronicky
3.

40000 k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Zajištění provozu a podpory
programového vybavení SIEM" a k
úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v
kap. 0932 v r. 2021

4.

40048

k návrhu zadání urbanistickoarchitektonické studie revitalizace
Olšanské ulice a okolí a k úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce
2021

10.15

Mgr. Károly

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

P. Urbánek,
ředitel Pražské
developerské
společnosti

10.35

Ing. Paneš, Ph.D.
Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS, a.s.
Ing. Hejma,
předseda dozorčí
rady PVS, a.s.

- elektronicky
5.

40609 k návrhu na vydání změny ÚP - Z 2874
(fáze „OOP“, vlna CVZ V)
--MČ Praha 4

6.

39969

k Zadání investora pro městskou bytovou
výstavbu hl. m. Prahy
- elektronicky

radní Zábranský
7.

40381

VH

ke jmenování členů výboru pro audit
společnosti Pražská vodohospodářská
společnost a.s. a schválení smluv o
výkonu funkce členů výboru pro audit
společnosti Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

náměstek
primátora
Hlubuček

- elektronicky

1

ČAS

PŘIZVANÍ

10.40

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

náměstek
primátora
Hlubuček

10.45

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

náměstek
primátora
Hlubuček

10.50

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

náměstek
primátora
Scheinherr

10.55

Ing. Freimann

11.00

Ing. Rak

radní Chabr

11.05

Ing. Rak

radní Chabr

11.10

Ing. Rak

40547 k návrhu na zrušení usnesení č. 2661 ze
radní Chabr
dne 2.12.2019 a k návrhu směny pozemků
v k.ú. Modřany, v k.ú. Lahovice a v k.ú.
Motol mezi ČR s právem hospodaření s
majetkem státu pro Fakultní nemocnici v
Motole a hl.m. Prahou

11.15

Ing. Rak

BOD

TISK

8.

40061

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k záměru Městské policie hl. m. Prahy na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Dodávky
primátora
zimních bund pro potřeby Městské policie Hlubuček
hl. m. Prahy na 4 roky"
- elektronicky

9.

40224

k záměru Městské policie hl. m. Prahy na
realizaci veřejné zakázky "Dodávky
služební celoroční polobotkové obuvi pro
potřeby Městské policie hl. m. Prahy"
- elektronicky

10.

40344

k záměru Městské policie hl. m. Prahy na
realizaci veřejné zakázky "Zajištění
veterinární péče pro Útulky pro opuštěná
zvířata"
- elektronicky

11.

39924

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "St. č. 42479
Obchvatová komunikace Písnice,
inženýrská činnost"
- elektronicky

12.

39626

k návrhu na úplatný převod teplárenského radní Chabr
majetku - technologie předávacích stanic
v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m. Prahy
- elektronicky

13.

39912

k návrhu na schválení uzavření nájemní
smlouvy
- elektronicky

14.

40239

k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č.
NAP/83/01/020546/2015, k.ú. Břevnov
- elektronicky

15.

2

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

40591 k návrhu opatření v oblasti místních
poplatků ke zmírnění ekonomických
dopadů nastalých v souvislosti s
výskytem onemocnění COVID-19 v
červnu až prosinci roku 2021

radní Chabr

11.20

Ing. Rak

40189 k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální dotace a úpravu rozpočtu
kap. 0329 a v kap. 0582 v roce 2021

radní Johnová

11.25

Ing. Mezková

11.30

Ing. Mezková
Ing. Tunkl

radní Šimral

11.35

Ing. Žabka

BOD

TISK

16.

17.

MATERIÁL

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

18.

36399 k návrhu na založení Sociálního
radní Johnová
nadačního fondu hlavního města Prahy a
na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy radní Zábranský
v kap. 05

19.

40292

20.

40459 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy na rok
2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a
sport pro městské části pro zvýšení
kapacit základního školství

radní Šimral

11.40

Mgr. Němcová

21.

40246 k návrhu na neposkytnutí individuální
účelové dotace v oblasti sportu
společnosti Prague International
Marathon, spol. s r.o.

radní Šimral

11.45

Mgr. Němcová

22.

40168

radní Třeštíková

11.50

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Třeštíková

11.55

MgA. Sulženko,
Ph.D.

k projektovému záměru "Implementace
Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve
vzdělávání"

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

23.

40274

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou daru spolku SVATÁ
LUDMILA 1100 LET, z. s. a na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
v kap. 06 v roce 2021
- elektronicky

3

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

24.

40289

ke zřízení komise Rady HMP pro
udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti
kultury a umění a jmenování jejích členů

radní Třeštíková

12.00

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Zábranský

12.05

Ing. Tunkl

40616 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Zábranský
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k
návrhu na poskytnutí dotace Městské části
Praha - Ďáblice v roce 2021

12.10

Ing. Tunkl

- elektronicky
25.

40152

k návrhu na navýšení kvóty bytů hl.m.
Prahy pro vybrané profese – učitele
- elektronicky

26.

27.
28.
29.

40575

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 27. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 5. 2021 Prahy
- k revokaci usnesení Rady HMP č. 1188
ze dne 17. 5. 2021

12.15

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

30.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

39145

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 09 - vnitřní správa v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

2.

39985

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 09 - vnitřní správa v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

3.

40318

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektu „Technická pomoc
OP PPR“ z Operačního programu Praha pól růstu ČR v roce 2021

primátor hl.m.
Prahy

4

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

4.

40190

k prodloužení projektů v rámci 9. a 11.
výzvy Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

primátor hl.m.
Prahy

5.

40339

ke schválení textu vzorové Smlouvy o
financování a vzorových Podmínek
realizace projektů 60. výzvy v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

6.

40350

k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry I. náměstek
pro trasy městské kolejové dopravy pro
primátora
prodloužení doby trvání dočasné stavby
Hlaváček
pro reklamu na pozemku parc. č. 879/33 v
k.ú. Krč, Praha 4

7.

40247

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a
kapitálových výdajů v kapitole 07
Městské policie hl. m. Prahy na rok 2021

8.

40319

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
vlastního hlavního města Prahy v kapitole primátora
0254 - Městská infrastruktura
Hlubuček

9.

40301

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku p.o. Zoologická zahrada hl. m.
Prahy a Botanická zahrada hl.m. Prahy
pro rok 2021 na krytí nezbytných
provozních nákladů organizace

náměstek
primátora
Hlubuček

10.

40407

k návrhu Dodatku č. 6 k Mandátní
smlouvě č. MAN/21/05/006276/2013
uzavřené dne 19. 12. 2013 mezi Hlavním
městem Prahou a Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. v
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově,
etapa 0001 Nová vodní linka

náměstek
primátora
Hlubuček

11.

40481 k uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o
náměstek
právu stavby č. INO/22/04/000311/2018 v primátora
rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a Hlubuček
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově,
etapa 0008 Kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu

12.

40191 k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 ke
Smlouvě o dílo v rámci "Stavby č. 6963
Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař.
ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka"

13.

40532

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce
2021

5

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Hlubuček
náměstek
primátora
Scheinherr

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

14.

40373 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce
2021

15.

40138 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů odboru INV v roce 2021 v kap. 02 primátora
- Městská infrastruktura a kap. 03 –
Scheinherr
Doprava

16.

40420

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 1, Praha 2,
Praha 10 a Praha 11 na úhradu nákladů za
sociální pohřby a poskytnutí finančních
prostředků městským částem hl.m. Prahy

17.

40433

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon činnosti obce s rozšířenou
působností v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ HMP

18.

40437

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon sociální práce určené pro MČ HMP
a poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ HMP

19.

40449

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu
Vyhnánek
vlády České republiky na podporu terénní
sociální práce určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ Praha 7 a 14

20.

40467

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

´

6

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

21.

40468

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 - Dolní Měcholupy a
Praha – Lysolaje

náměstek
primátora
Vyhnánek

22.

40475

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 projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 12

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

40496

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)

24.

40051

k návrhu na úplatný převod pozemků v k. radní Chabr
ú. Horní Počernice a částí pozemků v k. ú.
Hloubětín, k. ú. Horní Počernice a k. ú.
Vysočany pro stavbu „Optimalizace
traťového úseku Mstětice (mimo) - PrahaVysočany (včetně)”

25.

40195

k návrhu na úplatný převod částí pozemků radní Chabr
parc. č. 1798/4 dle GP č. 2757-104/2020
ze dne 12.06.2020 oddělena a nově
označená jako pozemek parc. č. 1798/815
o výměře 21 m2, parc. č. 1798/816 o
výměře 26 m2, parc. č. 1798/817 o
výměře 26 m2 vše v k. ú. Hlubočepy

26.

40166

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v
k. ú. Kobylisy a Lipence z vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s
majetkem státu pro Státní statek hl. m.
Prahy "v likvidaci" do vlastnictví
hlavního města Prahy

7

radní Chabr

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

27.

39916

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, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 15 a v
části týkající se odejmutí správy
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 15
(pozemky v k.ú. Hostivař a pozemky v
k.ú. Horní Měcholupy)

28.

40161

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
městským částem Praha - Lipence a Praha
- Lochkov (pozemky v k.ú. Lipence a
pozemky v k.ú. Lochkov)

29.

40295 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 4489/23 o výměře 29 m2 v k.ú.
Strašnice

30.

40308

k návrhu na odpis nedobytných
radní Johnová
pohledávek příspěvkové organizace v
působnosti odboru ZDR - Zdravotnická
záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2021
a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v
kap. 05

31.

39947

k návrhu na vyhlášení konkursního řízení
a jmenování konkursní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Dům dětí a
mládeže Praha 8 – Spirála

radní Šimral

32.

40505

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

radní Šimral

33.

40098

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 9, Českolipská 373

radní Šimral

34.

40380

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Základní škola při
Psychiatrické nemocnici Bohnice,
Praha 8, Ústavní 91

8

radní Chabr
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

35.

39587

k návrhu na odložení podání výpovědi z
nájmu bytu ve vlastnictví hl. m. Prahy z
důvodu dlužného nájemného a úhrad
souvisejících s užíváním bytu v
souvislosti s vládními opatřeními proti
šíření pandemie koronaviru SARS CoV-2

radní Zábranský

36.

40303

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy

radní Zábranský

37.

40510

k návrhu na schválení pronájmu bytu ve
radní Zábranský
vlastnictví hl.m. Prahy organizaci BONA,
o.p.s.

38.

40556 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Zábranský
organizace hl. m. Prahy Centrum
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu
v kap. 0811 v roce 2021

39.

40439

k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření
městských částí hl.m. Prahy za rok 2021
Magistrátem hl.m. Prahy na období do
30.6.2022

ředitel MHMP

40.

40454

k návrhu na pronájem služebního bytu
hl.m. Prahy

ředitel MHMP

41.

40489

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
14.4.2021 do 20.4.2021

Informace :
TISK
40526

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Informace o konečném vypořádání dluhopisu HMP - ISIN CZ0001500110 v
emisním objemu 5 mld. Kč dne 11.5.2021
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primátora
Vyhnánek

