PROGRAM
22. jednání Rady HMP, které se koná dne 1. 6. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 16. 4. 2020
- zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 18. 5. 2020
BOD
1.
2.

3.

TISK

MATERIÁL

33256

Organizační záležitosti
k návrhu na vstup hl. m. Prahy do spolku
Otevřená města, z.s.

primátor hl.m.
Prahy

- elektronicky

radní Zábranský

36699

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu na odvolání a jmenování člena
primátor hl.m.
Řídící rady dle schválené Celoměstské
Prahy
koncepce rozvoje informačních systémů
pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí
na období do roku 2025

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Petr

10.15

Ing. Vorlíček

- elektronicky
4.

36225 k dalšímu postupu přípravy projektu
koncertního sálu hl. m. Prahy a úpravě
rozpočtu vlastního města Prahy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.20

- elektronicky
k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky na stavbu č.
primátora
0012 Protipovodňová opatření na ochranu Hlubuček
hl. m. Prahy, etapa 0007 Troja, část 19
Troja - stabilizace výpusti DN 2000 a
stavbu VD Troja - rekonstrukce dělící zdi
sportovního kanálu

5.

35981

10.25

Ing. Freimann

6.

36792 ke smluvnímu zajištění společného
zadávání mezi hl. m. Prahou a
Středočeským krajem

náměstek
primátora
Scheinherr

10.30

Ing. Šíma

36547 k návrhu nařízení, kterým se mění
náměstek
nařízení č. 19/2017 Sb. hl.m. Prahy,
primátora
kterým se vymezují oblasti hlavního
Scheinherr
města Prahy, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy, ve znění pozdějších předpisů

10.35

Ing. Šíma

- elektronicky
7.

- elektronicky
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8.

36165 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního
města Prahy a vyúčtování výsledků
hospodaření hlavního města Prahy za rok
2019 - závěrečný účet

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.40

Ing. Javornická
JUDr. Thuriová
Ing. Melkesová
Ing. Rak
Ing. Freimann

radní Chabr

10.45

Ing. Rak

10.50

Ing. Freimann

radní Johnová

10.55

PhDr. Klinecký

radní Johnová

11.00

PhDr. Klinecký

radní Johnová

11.05

Mgr. Ježek

11.10

Mgr. Němcová

11.15

Mgr. Němcová

11.20

Mgr. Skalický

- elektronicky
9.

36820 k návrhu na možný způsob řešení
majetkoprávních vztahů

10.

33859

ke zrušení zadávacího řízení na realizaci
radní Johnová
veřejné zakázky "stavba č. 44119 Palata II
- výstavba budovy; zhotovitel"
- elektronicky

11.

36574 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Domov pro
seniory Elišky Purkyňové a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020
- elektronicky

12.

36731

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální dotace a úpravu rozpočtu
kap. 0582 v roce 2020
- přerušen 18.5.20
- elektronicky

13.

36553

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou jednorázové účelové
individuální neinvestiční dotace z kap.
0581 v roce 2020
- elektronicky

14.

35841

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí individuální účelové dotace v
oblasti sportu spolku Český svaz juda
- elektronicky

15.

36463

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní
umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na
Popelce 18

radní Šimral

- elektronicky
16.

36665 k revokaci usnesení Rady HMP č.2757 ze radní Třeštíková
dne 9.12.2019 k návrhu na schválení
dokumentu "Pravidla označování
provozoven v Pražské památkové
rezervaci a na kulturních památkách na
území hl. m. Prahy"
- elektronicky
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17.

36885 k návrhu Smlouvy o zajištění
voucherového systému pro realizaci
podpůrného programu v oblasti
příjezdového turismu "V Praze jako
doma"

18.
19.
20.

36945

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 2.
mimořádného zasedání Zastupitelstva
hl.m. Prahy dne 11. 6. 2020

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Třeštíková

11.25

11.30
primátor hl.m.
Prahy

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

21.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

36667

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2473 ze primátor hl.m.
dne 18.11.2019 k vyhlášení 55. a 56.
Prahy
výzvy k předkládání žádostí o podporu v
rámci prioritní osy 1 Operačního
programu Praha - pól růstu ČR ve znění
usnesení Rady HMP č. 657 ze dne 6. 4.
2020

2.

36205

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
ve velkých rozvojových územích hl. m.
Prahy pro záměr „Tréninkový areál
Strahov“ na pozemcích parc. č. 2447/1 a
2447/5 v k. ú. Břevnov

I. náměstek
primátora
Hlaváček

3.

36310

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
stavbu „Výrobna uzenin - vodovodní
přípojka na parc.č. 2942/1 a 97/1 pro
objekt ve dvorním traktu na pozemku
parc.č. 97/2, vše v k. ú. Nusle“, Praha 4

I. náměstek
primátora
Hlaváček

4.

36423

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
I. náměstek
pro trasy městské kolejové dopravy pro
primátora
záměr „Polyfunkční drážní objekt Krč" na Hlaváček
pozemku parc. č. 3320/14 v k.ú. Krč,
Praha 4

3

PŘIZVANÍ
MgA. Sulženko,
Ph.D.

BOD
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

5.

36466

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
záměr „Bistro Otakarova" na pozemcích
parc. č. 59, 69/1, 69/2, 69/3, 70 a 2960/2
vše v k.ú. Nusle, Praha 4, do 31. 12. 2022

I. náměstek
primátora
Hlaváček

6.

36469

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
záměr „Stavební úpravy NTL a STL
plynovodu v ul. Vršovická, Otakarova a
okolí, Praha 10 a 4 - ZMĚNA č. 1“ na
pozemku parc. č. 2960/1 v k.ú. Nusle,
Praha 4

I. náměstek
primátora
Hlaváček

7.

36191

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. náměstek
č. 2633/8 v k. ú. Radotín do vlastnictví
primátora
hlavního města Prahy
Hlubuček

8.

36630 k návrhu na úpravu rozpočtu projektu
Detekce vozidel s nadměrnými emisemi
částic na rok 2020 a předešlé roky

náměstek
primátora
Scheinherr

9.

36654

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva vnitra na program Projekty
obcí na podporu integrace cizinců na
lokální úrovni určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

10.

36704

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy
v roce 2020 v souvislosti s mimořádnou
splátkou návratné finanční výpomoci
městskou částí Praha - Nebušice
poskytnuté na dofinancování akce
Rekonstrukce Staré vodárny na kulturní a
spolkové zázemí MČ

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.

36757

k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení
neinvestičního příspěvku na výkon
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy
Úřadu práce České republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.

36591

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v
k. ú. Troja, Hloubětín a Vysočany z
vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

radní Chabr
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13.

36465

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v
k. ú. Lipence, Malešice, Modřany, Nusle,
Petrovice a Pitkovice z vlastnictví České
republiky s právem hospodaření s
majetkem státu pro Státní statek hl. m.
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví
hlavního města Prahy

radní Chabr

14.

36584

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parcelní číslo 493/51, 493/52 a 493/53 v
k.ú. Libeň

radní Chabr

15.

36593

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parcelní číslo 1281/448 v k.ú. Vokovice

radní Chabr

16.

36464

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.
ú. Jesenice u Prahy z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 3
písm. a), b) zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

radní Chabr

17.

36544

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 3319/5 v k.ú. Krč z vlastnictví
společnosti České dráhy, a.s. do
vlastnictví hlavního města Prahy

18.

36569

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 4911/2 v k.ú. Smíchov

19.

36573

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, odejmutí správy
svěřené věci z vlastnictví hlavního města
Prahy městské části Praha 12 (pozemek v
k.ú. Modřany)

20.

36419

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, odejmutí správy
svěřené věci z vlastnictví hlavního města
Prahy městské části Praha 16 (pozemek v
k.ú. Radotín)
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21.

36617

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

22.

36283

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke spoluvlastnickému
podílu o velikosti 4529/1356264 na
pozemcích parc. č. 963/1, 963/8, 963/9,
963/10, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14,
963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19,
963/20, 963/22, 963/23, 963/24, 963/27,
964/16, 964/17, 964/18, 964/19, 964/23,
964/24, 964/26 a na budovách č.p. 991 na
parcele 963/17, č.p. 992 na parcele
963/16, č.p. 993 na parcele 963/15, č.p.
994 na parcele 963/14, č.p. 995 na parcele
963/13, č.p. 996 na parcele 963/12, č.p.
997 na parcele 963/11, č.p. 998 na parcele
963/10, č.p. 1001 na parcele 963/20, č.p.
1002 na parcele 963/19, č.p. 1003 na
parcele 963/18, č.p. 1004 na parcele
963/22 a na parcele 964/19, č.p. 1005 na
parcele 964/18, č.p. 1006 na parcele
964/17, č.p. 1007 na parcele 963/9 a na
parcele 964/24, č.p. 1008 na parcele
964/16 a č.p.1009 na parcele 963/8,
parcele 963/23 a parcele 964/26,
spojeného s právem užívání bytu č.
995/07 v budově č.p. 995/9 a sklepní kóje
č. 9 v budově čp. 995/9, vše zapsané v
katastru nemovitostí na LV č. 1230, 8442,
7581, 7242 a 9279 pro k.ú. Hlubočepy,
obec Praha

23.

36600

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Domov pro
seniory Heřmanův Městec a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020

radní Johnová

24.

36557

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kapitole 05 v roce 2020

radní Johnová

25.

36323

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

radní Šimral

26.

36697

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - vratka
dotace MŠMT

radní Šimral

27.

36426

k návrhu na jmenování konkursní komise
pro posuzování uchazečů o jmenování do
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Karlínská obchodní akademie
a vyšší odborná škola ekonomická, se
sídlem Kollárova 271/5, Karlín, Praha 8

radní Šimral
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28.

36541

k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy č. radní Třeštíková
40 ze dne 21.1.2019 k návrhu jmenování
předsedy, tajemníka a členů Grantové
komise Rady hl. m. Prahy pro kongresový
průmysl, Komise Rady hl. m. Prahy pro
oblast cestovního ruchu, Komise Rady hl.
m. Prahy pro oblast integrace cizinců,
Komise rady hl. m. Prahy pro udělování
grantů v oblasti národnostních menšin a
integrace cizinců a Komise Rady hl. m.
Prahy pro nočního starostu, ve znění
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 487 ze dne
25.3.2019

29.

36733

k návrhu na stanovení slev z nájemného z
bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu
jejich omezeného užívání pro závady v
domě do doby odstranění závady
v objektu

radní Zábranský

30.

36776

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.
m. Prahy seniorům a bytu v Domě s
chráněnými byty

radní Zábranský

31.

36507

k návrhu změn v seznamu vybraných
žadatelů o pronájem bytu z výstavby
realizované Bytovým družstvem Kulatý
Chodovec ve spolupráci s hl. m. Prahou a
k výběru nových žadatelů o pronájem
bytu z této výstavby

radní Zábranský

32.

36811

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

radní Zábranský

33.

36732

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 v
kapitole 0811

radní Zábranský

34.

36709

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

35.

36676

k návrhu na pronájem služebního bytu
hl.m. Prahy

pověřena
řízením MHMP

Informace :
TISK
36799

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k analýze mapující dopady pandemie viru COVID-19 na městské obchodní
společnosti
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radní Chabr

