PROGRAM
43. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 12. 2018

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 42. jednání Rady HMP ze dne 27. 11. 2018
BOD

TISK

1.
2.

31713

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Andrle

- předáno 3. 12. 2018
3.

31740

k vyhlášení 49. výzvy k předkládání
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Andrle

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2961 ze primátor hl.m.
dne 27.11.2018 ke schválení smlouvy
Prahy
"Dohoda o vytvoření a správě Úvěrového
fondu INFIN 2018"

10.20

Ing. Andrle

10.25

Ing. Rak,BBA

10.30

Ing. Rak,BBA

10.35

Ing. Prajer

- předáno 3. 12. 2018
4.

31777

- předáno 3. 12. 2018
5.

31789

k návrhu na schválení dodatku ke
smlouvě o poskytnutí účelové dotace na
provedení revitalizace okolí budovy
Národního muzea ve vazbě na
prováděnou rekonstrukci

primátor hl.m.
Prahy

- předáno 3. 12. 2018
6.

31316

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
- předáno 30. 11. 2018

7.

31224

k záměru odboru strategických investic
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"stavba č. 42811 Vodovod Botanická
zahrada"
- předáno 29. 11. 2018
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náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

8.

31602

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátora
Scheinherr

10.40

Ing. Prajer

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů (Libušská) MHMP RFD-SK v
primátora
kapitole 03 Doprava
Scheinherr

10.45

Ing. Šustr

10.50

Ing. Šustr

10.55

Ing. Šustr

k návrhu na úpravu celkových
investičních nákladů stavby č. 44115
Obnova Trojské lávky

PŘIZVANÍ

- předáno 30. 11. 2018
9.

31741

- předáno 3. 12. 2018
10.

31490

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů (Tunelový komplex Blanka) a
primátora
běžných výdajů MHMP RFD-SK v
Scheinherr
kapitole 03 Doprava
- předáno 3. 12. 2018

11.

31731

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů (Protihluková bariéra v ulici 5.
primátora
května; Na slupi, JaromírovaScheinherr
Křesomyslova; Pod Čimickým hájem;
Lávky na železničním mostě přes Vltavu)
MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava
- předáno 3. 12. 2018

12.

31381

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního
města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2018
- předáno 28. 11. 2018

13.

31682

k revokaci usnesení Rady HMP č.39 ze
dne 17.1.2017 k návrhu Pravidel pro
poskytování dotací z investiční rezervy
pro městské části hl.m. Prahy v rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy (v kap. 10) na rok
2017

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.00

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.05

- předáno 3. 12. 2018
14.

31353

k návrhu obecně závazné vyhlášky
hlavního města Prahy o aktualizaci
cenové mapy stavebních pozemků na
území hl.m. Prahy pro rok 2019

radní Chabr

11.10

Ing. Rak,BBA

15.

31608

k návrhu na zajištění a financování
lékařské pohotovostní služby hlavním
městem Prahou v roce 2019

radní
Johnová

11.15

Mgr. Vacek

radní Šimral

11.20

zástupce
SVC MHMP

- předáno 30. 11. 2018
16.

31579

k návrhu na změnu účelu části finančních
prostředků ponechaných MČ Praha 4 k
čerpání v roce 2018
- předáno 28. 11. 2018
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BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

17.

31548

k návrhu na uzavření dodatků k
Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelové dotace s příjemci dotace
Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice Praha 8 z.s., Spartak Hrdlořezy, z.s. a
Sportovní klub Dolní Měcholupy,o.s.

PŘIZVANÍ

radní Šimral

11.25

zástupce
SVC MHMP

radní Šimral

11.30

zástupce
SVC MHMP

radní
Třeštíková

11.35

Mgr. Skalický

k revokaci usnesení Rady HMP č.641 ze radní
dne 27.3.2018 k návrhu členů správní a
Třeštíková
dozorčí rady Musea Kampa - Nadace Jana
a Medy Mládkových za hlavní město
Prahu

11.40

Mgr. Cipro

pověřená
řízením MHMP

11.45

Ing. Dobrovský

pověřená
řízením MHMP

11.50

Ing. Dederová

- předáno 28. 11. 2018
18.

31349

k záměru spolufinancování investičních
projektů v oblasti sportu podpořených
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
- předáno 3. 12. 2018

19.

31376

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

20.

31728

- předáno 3. 12. 2018
21.

31522

k uzavření dohody o narovnání mezi
Hlavním městem Prahou a společností
REMMARK, a.s. vztahující se k dílčím
dohodám k rámcové dohodě na "Zajištění
marketingových služeb pro projekt
Pražský voucher na inovační projekty a
projekt Specializované vouchery"
- předáno 28. 11. 2018

22.

31691

k návrhu na změnu Organizačního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy
- předáno 26. 11. 2018

23.

24.
25.
26.

31781

k návrhu programu jednání 2. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 13.12.2018 Prahy

11.55

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

12.00

3

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

31405

ke schválení Pověření k poskytování
primátor hl.m.
služby obecného hospodářského zájmu
Prahy
projektu Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty
v rámci 35. výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

2.

31469

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2740 ze primátor hl.m.
dne 23. 10. 2018 ke schválení textu
Prahy
vzorové Smlouvy o financování projektů
35. výzvy v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR

3.

31733

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů odborů HMP z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2018

4.

31552

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů OTV MHMP na rok 2018 v
primátora
kapitolách 01, 02
Hlubuček

5.

31256

k návrhu OCP na uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou na část
pozemků ve vlastnictví HMP, svěřeného
do správy OCP MHMP, s Mysliveckým
spolkem KŘESLICE, IČO 47608196

6.

31769

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů na rok 2018 v kap. 03 - doprava
primátora
Scheinherr

7.

31604

k návrhu na úpravu rozp3očtu vlastního
hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava dodatečné finanční vypořádání závazku
vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného

8.

31574

k návrhu na přijetí příspěvků cizích
náměstek
subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost primátora
zajišťovanou autobusovými linkami PID Scheinherr
za 4. čtvrtletí 2018

9.

31471

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy náměstek
v roce 2018 v souvislosti s vrácením části primátora
návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. Vyhnánek
m. Prahy městskou částí Praha - Čakovice

10.

31399

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

4

primátor hl.m.
Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

11.

31491

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
na financování projektu ITI

12.

31524

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 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha 12

13.

31537

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 10 a MČ Praha 13

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

31543

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 a k
návrhu na vrácení části neinvestiční
dotace Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy

náměstek
primátora
Vyhnánek

15.

31545

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
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 10 a MČ
Praha 18 a k návrhu na vrácení části
neinvestiční dotace Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy

náměstek
primátora
Vyhnánek
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náměstek
primátora
Vyhnánek

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

16.

31546

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na Operační
program Zaměstnanost určených pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 20, MČ
Praha 22, MČ Praha - Klánovice, MČ
Praha - Koloděje a MČ Praha - Suchdol

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

31547

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
transfer z Ministerstva kultury na
regeneraci městských památkových
rezervací a městských památkových zón
určený MČ HMP a poskytnutí
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 1

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

31556

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
ze SFDI na financování dopravní
infrastruktury v roce 2018

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

31582

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

20.

31588

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 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

31593

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu
Vyhnánek
práce České republiky z Operačního
programu Zaměstnanost určených pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha - Ďáblice
a MČ Praha - Kolovraty
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22.

31596

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva dopravy určený na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné
služby ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2018

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

31615

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

24.

31616

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 22

náměstek
primátora
Vyhnánek

25.

31624

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

26.

31631

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

27.

31638

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 projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstek
primátora
Vyhnánek
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28.

31642

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 investiční dotace MČ
Praha - Čakovice

29.

31669

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 13 a MČ Praha 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

30.

31680

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

31.

31568

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 v
souvislosti s finančním vypořádáním
projektu "Školní obědy dostupné pro
každé dítě II. “ financovaného z
Operačního programu potravinové a
materiální pomoci

náměstek
primátora
Vyhnánek

32.

31427

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva k odkoupení
spoluvlastnického podílu na stavbě bez
čp./če. - garáže, umístěné na pozemku ve
spoluvlastnictví hlavního města Prahy v
k.ú. Podolí, obec Praha

radní Chabr

33.

31400

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva k odkoupení
spoluvlastnického podílu na pozemcích v
k.ú. Kunratice, obec Praha

radní Chabr

34.

31688

k návrhu na schválení úplatného převodu
části pozemku parc. č. 10 o výměře 6 m2,
k.ú. Bubeneč

radní Chabr

35.

31290

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv

36.

31529

k návrhu na schválení nájemních smluv a
dodatku ke smlouvě o výpůjčce
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37.

31659

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva ke stavbě č. e. 31 na
pozemku ve vlastnictví hlavního města
Prahy

38.

31483

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě č. e. 293 v k.
ú. Libeň na pozemku ve vlastnictví
hlavního města Prahy

39.

31275

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

40.

31476

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2018 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

41.

31606

k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic, rezervního fondu a fondu
odměn u příspěvkových organizací
zřizovaných hlavním městem Prahou v
roce 2018, k návrhu na odpis
nedobytných pohledávek u příspěvkových
organizací v působnosti odboru sportu a
volného času MHMP a k návrhu na
úpravu limitu prostředků na platy a limitu
počtu zaměstnanců v kap. 0416

42.

31609

k návrhu na úpravu odpisového plánu
hmotného a nehmotného majetku
příspěvkových organizací v kap. 0416 na
rok 2018

43.

31651

k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic, rezervního fondu a fondu
odměn u příspěvkových organizací
zřizovaných hlavním městem Prahou v
roce 2018, k návrhu na odpis
nedobytných pohledávek u příspěvkových
organizací v působnosti odboru školství a
mládeže MHMP a k návrhu na úpravu
limitu prostředků na platy a limitu počtu
zaměstnanců v kap. 0416

44.

31673

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou a u škol a školských
zařízení, zřizovaných městskými částmi
hlavního města Prahy

radní Šimral

45.

31675

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 na rok 2018 u školy,
zřízené městskou částí hlavního města
Prahy a u školy, zřízené hlavním městem
Prahou

radní Šimral
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46.

31676

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT pro soukromé školství na území
hlavního města Prahy

PŘEDKLÁDÁ
radní Šimral

47.

31496

k návrhu na přiznání odměny řediteli
příspěvkové organizace Symfonický
orchestr hl. města Prahy FOK k ocenění
pracovních zásluh při dovršení životního
jubilea

radní
Třeštíková

48.

31367

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

radní Zábranský

49.

31576

k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

50.

31481

k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy

radní Zábranský

51.

31523

k výpovědi Podnájemní smlouvy č.
PNN/66/12/000012/2002 ze dne 01. 09.
2001, ve znění dodatků č. 1 až 4 s STK
Bohdalec, s.r.o.

pověřená
řízením MHMP

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

30736

Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k radní Chabr
2.Q. 2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

31435

Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k radní Chabr
3.Q. 2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

31283

Zpráva dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ke dni
30.06.2018 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Chabr

31436

Zpráva dozorčí rady společnosti PPF banka, a.s. ke dni 30.9.2018 na základě
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Chabr

31805

Informace k provedené instalaci city bloků na Václavském nám. a nám. Republiky

pověřená řízením
MHMP
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