PROGRAM

28. jednání Rady HMP, které se koná dne 3. 8. 2020

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 13. 7. 2020
BOD

TISK

1.
2.

36525
VH

3.

36861
VH

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k účetní závěrce společnosti Operátor
ICT, a.s. za rok 2019

primátor hl.m.
Prahy

- elektronicky
k Strategii společnosti Operátor ICT, a.s.
na období od roku 2020 do roku 2022

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
M. Fišer, MBA,
předseda předst.
OICT, a.s.
M. Bláha,
předseda dozorčí
rady OICT, a.s.

primátor hl.m.
Prahy

10.15

M. Fišer, MBA,
předseda předst.
OICT, a.s.
M. Bláha,
předseda dozorčí
rady OICT, a.s.

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Mgr. Károly

10.25

Ing. arch. Veselý

10.30

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

10.35

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

- elektronicky

4.

36483

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Zajištění podpory stávajícího a nově
budovaného síťového prostředí
jednotlivých lokalit“

5.

37460

k návrhu na jmenování členů investičního I. náměstek
expertního výboru (IEV) příspěvkové
primátora
organizace Pražská developerská
Hlaváček
společnost
- elektronicky

6.

36978

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
náměstek
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
primátora
"Dodávka kompletního síťového prostředí Hlubuček
pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy"
- elektronicky

7.

37361

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Zajištění provozu a servisu
multifunkčních kopírovacích zařízení
provozovaných Městskou policií hl. m.
Prahy na 4 roky"
- elektronicky

1

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

8.

36471

k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti
prevence kriminality pro rok 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

10.40

PhDr. Klinecký

k návrhu na poskytnutí účelové
náměstek
neinvestiční dotace pro Toulcův dvůr, z.s. primátora
pro rok 2021
Hlubuček

10.45

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

10.50

Ing. Freimann

37459 k návrhu na propachtování pozemků v
k.ú, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč,
Horní Počernice, Kyje, Satalice, Suchdol,
Šeberov, Vinoř, Kbely, Vysočany,
Letňany, Křeslice, Kunratice a Nedvězí u
Říčan

náměstek
primátora
Hlubuček

10.55

Ing. Rak

36998

náměstek
primátora
Scheinherr

11.00

Ing. Witowski,
předseda předst.
DP HMP, a.s.

- elektronicky
9.

36942

- elektronicky
10.

37424 ke zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Stavba č. 6963 Celk. přest a
rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa
0005 Nátokový labyrint - pravý břeh;
stavební práce“
- elektronicky

11.

12.

VH

k účetní závěrce společnosti Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
za rok 2019

radní Chabr

- elektronicky
13.

37483 k volbě členů výboru pro audit
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
VH akciové společnosti a schválení smluv o
výkonu funkce členů výboru pro audit
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti

náměstek
primátora
Scheinherr

11.05

Ing. Witowski,
předseda předst.
DP HMP, a.s.

14.

37600 k volbě člena dozorčí rady a ke schválení
smluv o výkonu funkce stávajících členů
VH dozorčí rady společnosti Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

náměstek
primátora
Scheinherr

11.10

Mgr. Sinčák,
MBA
předseda předst.
TSK HMP, a.s.

15.

36093

náměstek
primátora
Scheinherr

11.15

Ing. Freimann

k záměru odboru investičního MHMP na
delimitaci stavby č. 44595 "Lanovka
Podbaba - Troja - Bohnice“ z odboru
investičního MHMP na Dopravní podnik
hl. m. Prahy a.s.

2

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

16.

37112

k návrhu na zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky Soubor staveb MO st. č.
0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č.
0094 MO Balabenka - Štěrboholská
radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka výkon činnosti zástupce objednatele při
vyhotovení DÚR

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

11.20

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

11.25

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

11.30

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

11.35

Ing. Freimann

36075 k výsledkům soutěže na vytvoření nové
náměstek
vizuální identity systému veřejné dopravy primátora
(PID)
Scheinherr

11.40

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

11.45

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.50

- elektronicky
17.

37277

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
44813 Lávka Uhříněves, stavební práce /
II."
- elektronicky

18.

37330

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 8559
Komunikace Evropská - Svatovítská
(KES); projektová a inženýrská činnost“
- elektronicky

19.

37377 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „Stavba č.
45114 Zkapacitnění Jižní spojky
Vídeňská - 5. května; Studie zkapacitnění
Jižní spojky Vídeňská - 5. května“
- elektronicky

20.

- elektronicky
21.

37537 k prohlášení o aktualizaci majetku
hlavního města Prahy v rámci
vzájemného majetkoprávního vypořádání
staveb pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších nemovitostí
souvisejících se stavbou dálnice D0
- elektronicky

22.

37444

k návrhu na poskytnutí účelové investiční
dotace MČ Praha - Klánovice na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z
rozpočtu hlavního města Prahy
- elektronicky

3

BOD

TISK

23.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

37482 k realizaci rekonstrukce Křižíkových
pavilonů B, C, E v areálu Výstaviště
Praha úprava rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2020 a navýšení celkových
nákladů u investiční akce č. 0040774 Areál Výstaviště v kap. 0635 - HOM
MHMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.55

Ing. Rak
Zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

24.

37616 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o dílo č.
DIL/35/04/001813/2017 dne 25. 8. 2017

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.00

Ing. Rak
Zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

25.

37348

radní Chabr

12.05

prof. Ing. Mgr.
Dlouhý, Dr.
MSc., předseda
předst. Pražské
plyn. Holding, a.s.
Mgr. Mareš,
předseda dozorčí
rady Pražské
plyn. Holding, a.s.

radní Chabr

12.10

T. Jílek, předseda
předst. THMP,
a.s.
Ing. Kučera,
předseda dozorčí
rady THMP, a.s.

VH

MATERIÁL

k účetní závěrce společnosti Pražská
plynárenská Holding a.s. za rok 2019

- elektronicky
26.

37389
VH

ke zvýšení základního kapitálu
společnosti Technologie hlavního města
Prahy, a.s. peněžitým vkladem
- elektronicky

27.

37220 k účetní závěrce společnosti TRADE
CENTRE PRAHA a.s. za rok 2019
VH

radní Chabr

12.15

představenstvo
TCP, a.s.
dozorčí rada TCP,
a.s.

28.

36634

k uzavření Dohody o narovnání mezi hl.
m. Prahou a THMP, a.s.

radní Chabr

12.20

Ing. Rak
T. Jílek, předseda
předst. THMP,
a.s.

29.

36077

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s
názvem „Ekologizace blokové kotelny
Flora III."

radní Chabr

12.25

Ing. Rak
Zástupce
INCONEX, a.s.

37264 k uzavření Memoranda o spolupráci při
radní Chabr
umístění dobíjecích stanic na lampách
veřejného osvětlení se společností Pražská
energetika, a.s.

12.30

- elektronicky
30.

4

BOD

TISK

31.

37058

MATERIÁL
k návrhu na uzavření podlicenční
smlouvy k autorskému dílu Prvky
pražského mobiliáře - uliční vybavení s
Hlavním městem Slovenské republiky
Bratislava

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Chabr

12.35

Ing. Rak

radní Chabr

12.40

Ing. Rak

- elektronicky
32.

36476

k návrhu na směnu pozemků v k.ú.
Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy za
pozemky v k.ú. Dolní Počernice a v k.ú.
Libeň ve vlastnictví Dopravního podniku
hl.m. Prahy, a.s.
- elektronicky

33.

37200 k návrhu na možné řešení
majetkoprávních vztahů

radní Chabr

12.45

Ing. Rak

34.

33341 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. radní Chabr
č. 4468/11 a parc. č. 4468/12 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, do vlastnictví
hlavního města Prahy a k návrhu na
zaplacení úhrady za faktické užívání a
úroků z prodlení

12.50

Ing. Rak

35.

36489 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s názvem "Havarijní
oprava nosné konstrukce nad vestibulem
metra Budějovická" a k záměru odboru
HOM MHMP na realizaci veřejné
zakázky s názvem "Oprava nosné
konstrukce nad vestibulem metra
Budějovická"

radní Chabr

12.55

Ing. Rak

36.

37246 k oznámení záměru městské části Praha Zbraslav na prodej věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřených do
správy městské části Praha - Zbraslav,
pozemků v k.ú. Zbraslav, předloženého
podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a)
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m.
Prahy

radní Chabr

13.00

Ing. Kubelka,
Ph.D.

5

BOD

TISK

37.

32729

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

k návrhu na schválení návrhu započtení
radní Chabr
plochy pozemku hl. m. Prahy pro výpočet
koeficientů míry využití území pro
EUROLA, s.r.o.

ČAS

PŘIZVANÍ

13.05

Ing. Kubelka,
Ph.D.

13.10

PhDr. Klinecký

- elektronicky
38.

36941

k návrhu na uzavření dodatků k
radní Johnová
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v Programech
primární prevence ve školách a školských
zařízeních pro rok 2019 z důvodu
minimalizace následků krizové situace
související s pandemií Covid-19
- elektronicky

39.

37520 návrh na prodloužení zajištění ubytování
pro osoby bez přístřeší

radní Johnová

13.15

PhDr. Klinecký

40.

37567 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

13.20

PhDr. Klinecký

41.

37255 k návrhu na vyhlášení Programu Akce
celopražského významu pro rok 2021

radní Johnová

13.25

Mgr. Ježek

42.

37256 k návrhu na vyhlášení Programu oblasti
zdravotnictví pro rok 2021

radní Johnová

13.30

Mgr. Ježek

43.

36788

radní Šimral

13.35

Mgr. Němcová

radní Šimral

13.40

Ing. Blažek

13.45

MgA. Sulženko,
Ph.D.

k návrhu Metropolitní podpory
středoškolské jazykové výuky 2020
- elektronicky

44.

37494

k návrhu na udělení dotací
prostřednictvím projektu Specializované
vouchery spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR, výzva č. 2
- elektronicky

45.

37404

k návrhu na jmenování člena dozorčí rady radní Třeštíková
Domu národnostních menšin o.p.s. se
sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, IČO:
28516346
- elektronicky
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BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

46.

37332

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06,
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2020

radní Třeštíková

13.50

MgA. Sulženko,
Ph.D.

radní Zábranský

13.55

Ing. Tunkl

48.

37549 k záměru nákupu ubytovacích zařízení hl. radní Zábranský
m. Prahou

14.00

Ing. Tunkl

49.

36042

radní Zábranský

14.05

JUDr. Havel,
Ph.D.

pověřená
řízením MHMP

14.10

Ing. Pekárková

pověřená
řízením MHMP

14.15

Ing. Ondráčková

- elektronicky
47.

36424

ke způsobu využívání bytového fondu v
průběhu roku 2020
- stažen 13.7.20

k návrhu Zásad pro poskytování dotací
hlavním městem Prahou v samostatné
působnosti
- stažen 18.5.20 a 22.6.20
- elektronicky

50.

37344

k návrhu na poskytnutí slev nájemcům
nebytových prostor hlavního města Prahy
v souvislosti s programem COVID
NÁJEMNÉ
- elektronicky

51.

36981

ke Zprávě o výsledcích přezkoumání
hospodaření městských částí hl. m. Prahy
za rok 2019 provedeného odborem
kontrolních činností MHMP
- elektronicky

52.
53.
54.

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

14.20

7

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

37287

ke schválení aktualizace vybraných
kapitol operačního manuálu Praha - pól
růstu ČR

2.

37317

k návrhu bezúplatného převodu
primátor hl.m.
uměleckého díla Lavička Václava Havla - Prahy
Havel´s Place - městu Brusel

3.

37272

k návrhu OCP MHMP na udělení
náměstek
souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do primátora
vlastnictví p.o. Zoologická zahrada hl.m. Hlubuček
Prahy

4.

37314

k návrhu navýšení rozpočtu běžných
výdajů Městské policie hl.m. Prahy o
účelovou dotaci poskytnutou Městskou
částí Praha 11 a navýšení limitu
prostředků na platy Městské policie hl.m.
Prahy pro r. 2020

5.

37546 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů investičních akcí v roce 2020 v
primátora
kap.02
Hlubuček

6.

37331 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na primátora
rok 2020
Hlubuček

7.

37422 k návrhu na úpravu celkových
investičních nákladů stavby č. 43326
Revitalizace Královské obory v kap. 02

náměstek
primátora
Hlubuček

8.

37399

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů (stromořádí MČ Praha 2) MHMP
ODO-SK v kapitole 03 Doprava

náměstek
primátora
Scheinherr

9.

37121

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě náměstek
budoucí o zřízení pozemkové služebnosti primátora
k pozemku parc.č. 1854/2 v katastrálním Scheinherr
území Horní Počernice za účelem
budoucího zřízení služebnosti kabelového
vedení veřejného osvětlení, jenž má být
umístěno v rámci stavby „BESIP 2970334
Náchodská - Geoprogres, Praha 20, dělící
ostrůvek“

8

primátor hl.m.
Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

10.

36980

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k
pozemkům parc. č. 3220/30, parc. č.
3237/42, parc. č. 3237/50, parc. č.
3237/55, parc. č. 3237/58 a parc. č.
3237/60 v k. ú. Strašnice, za účelem
budoucího zřízení věcného břemene
kabelů a stožárů světelného
signalizačního zařízení - stavba „SSZ
0.626 Na Padesátém - Vyžlovská, Praha
10“

11.

37414

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2020 o vratky finančních prostředků primátora
do státního rozpočtu z akcí realizovaných Vyhnánek
v rámci Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV)

12.

37474

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

13.

37211

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
aktivní politiku zaměstnanosti určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha – Troja

14.

37267

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektů z Operačního programu Výzum,
vývoj a vzdělávání určené pro MČ HMP a
poskytnutí učelových neinvestičních
dotací MČ Praha 6, Praha 11 a Praha 20

15.

37281

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o transfer
poskytnutý z Úřadu práce České
republiky na krytí pojistného
souvisejícího s veřejnou službou podle §
18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

37368

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
poskytnutý investiční a neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva pro místní rozvoj v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek
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17.

37420

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu ze Státního
fondnu životního prostředí v souvislosti s
financováním projektu z Národního
programu Životní prostředí - NIV určený
pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha –
Běchovice

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

37431

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 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 7

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

37462

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2020 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost

20.

37504

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2020 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva dopravy na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné
služby ve veřejné železniční osobní
dopravě v roce 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

37508

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu na
podporu rodiny ,,Obec přátelská rodině a
seniorům 2020" určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ Praha 13 a Praha 22

náměstek
primátora
Vyhnánek

22.

37351

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha
12 k podání žádosti na Ministerstvo
životního prostředí o poskytnutí dotace z
Operačního programu Životní prostředí

náměstek
primátora
Vyhnánek

23.

37347

k návrhu na změnu charakteru účelové
investiční dotace poskytnuté MČ Praha Benice z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2020

náměstek
primátora
Vyhnánek
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24.

37016 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
Veřejnoprávní smlouvě č.
INO/16/06/000382/2019 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci poskytnuté
MČ Praha 18 z rozpočtu hlavního města
Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

25.

36976 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v roce 2020 a na navýšení
celkových nákladů u investiční akce v
kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ

náměstek
primátora
Vyhnánek

26.

37093

k návrhu na zavedení nové investiční akce radní Chabr
v kapitole 08 pro odbor evidence majetku
MHMP

27.

31654

k návrhu na úplatný převod částí pozemku radní Chabr
parc.č. 891/1 v k.ú. Krč

28.

36533

k návrhu na úplatné nabytí komunikace,
chodníků, komunikační zeleně,
vodorovného a svislého dopravního
značení, 12 ks uličních vpustí a 11 ks
veřejného osvětlení včetně kabelového
vedení na pozemcích parc. č. 980/20,
980/53/, 977/57, 978/22, 977/129 a
977/130 v k.ú. Jinonice a pozemků parc.
č. 980/20, 980/53/, 977/57, 978/22,
977/129 a 977/130 v k.ú. Jinonice, obec
Praha z vlastnictví Next development
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Chabr

29.

36604

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 2564/1, parc.č. 2564/2, parc.č.
2564/3 a parc.č. 2564/4 v k.ú. Břevnov z
vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
hl.m. Prahy

radní Chabr

30.

37279

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 1490/1 k. ú. Desná III z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 5
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

31.

37033

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 2537/143 v k.ú. Nové Město z
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.
do vlastnictví hlavního města Prahy

32.

37204

k návrhu úplatného převodu části
pozemku parc.č. 3690/1 o výměře 2 m2 v
k.ú. Břevnov
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33.

36931

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc.č. 1148/12, k.ú. Vokovice

34.

36888

k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP radní Chabr
č. 2934 ze dne 28.11.2017 k návrhu na
úplatný převod části pozemku parc. č.
3956/2, pozemku parc. č. 3958/20 a
pozemku parc. č. 3958/21 v k.ú. Modřany

35.

36602

k návrhu na bezúplatné nabytí
vodohospodářských děl

radní Chabr

36.

37309

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parcelní číslo 1562/27 a 1717/4 v k.ú.
Hlubočepy

radní Chabr

37.

37280

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v radní Chabr
k. ú. Jinonice, Karlín, Kyje 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

38.

36789

k návrhu na bezúplatné nabytí rozšíření
radní Chabr
chodníku v k. ú. Malá Strana, obec Praha,
z vlastnictví společnosti RUDOLF
JELÍNEK a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy

39.

37345

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v radní Chabr
k. ú. Ďáblice, Jinonice, Křeslice a
Slivenec z vlastnictví České republiky s
právem hospodaření s majetkem státu pro
Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“ do
vlastnictví hlavního města Prahy

40.

36151

k návrhu na bezúplatné nabytí nově
vybudované části komunikace (rozšíření
komunikace), nově vybudované části
chodníku a rekonstrukce stávajícího
chodníku, nově vybudovaného
chodníkového přejezdu, 2 ks svislého
dopravního značení a vodorovného
dopravního značení v k. ú. Holešovice z
vlastnictví společnosti CENTRAL
GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.
do vlastnictví hl. m. Prahy
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41.

37350

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc. č. 3915 o výměře 1330 m2 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128
00, do vlastnictví hlavního města Prahy

42.

36568

k návrhu na zřízení práva stavby k
pozemku parc.č. 2009/3 a k části
pozemku parc.č. 2009/1, k.ú. Dejvice

43.

37043

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na
pozemku ve vlastnictví hlavního města
Prahy v k. ú. Sedlec, obec Praha

44.

37401

k návrhu na majetkoprávní řešení - část
pozemku parc.č. 578/4 k.ú. Horní
Počernice

45.

36383

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
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městským částem Praha 9,
Praha 11, Praha - Řeporyje a Praha 17
(pozemky v k.ú. Vysočany, Háje,
Řeporyje a Řepy)

46.

36663

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
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 1 a k
návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Galerie hlavního
města Prahy, se sídlem Praha 1,
Staroměstské náměstí 13/605 (parc.č.
745/3, 2387/3 v k.ú. Nové Město včetně
podstavce k sousoší sv. Jana
Nepomuckého)

47.

36962

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
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha Slivenec (stavby veřejného osvětlení v
k.ú. Slivenec)

radní Chabr
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48.

36990

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhlášky 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 - Kunratice (pozemky v k.ú.
Kunratice)

49.

37067

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 6 (pozemky v k.ú. Veleslavín)

50.

37168

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 4 (pozemky v k.ú. Záběhlice)

51.

36432

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemní smlouvě, k
návrhům výpovědí nájemní smlouvy a k
návrhu smlouvy o provedení stavebních
úprav nájemcem

52.

37158

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

radní Chabr

53.

36912 k návrhu na mimosoudní řešení sporu a k
návrhu na úplatné nabytí
spoluvlastnického podílu k pozemkům v
k.ú. Hlubočepy

radní Chabr

54.

37451

k návrhu na přijetí daru od společnosti
Československá obchodní banka, a.s.

radní Johnová
radní Zábranský

55.

37288

k návrhu na navýšení osobního příplatku
ředitelce příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Dětský domov Charlotty
Masarykové

radní Johnová

56.

37159

k návrhu na změnu zřizovací listiny a
změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola při Thomayerově
nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800

radní Šimral
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57.

37230

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Gymnázium
Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi
Školami 2475

radní Šimral

58.

37276

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Konzervatoř
Duncan centre, Praha 4, Branická 41

radní Šimral

59.

37294

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola a
Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

radní Šimral

60.

37369

k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v roce 2020, 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

61.

36076

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy radní Šimral
v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok
2020, související s projektem "Sportuj po
škole za školou!", v působnosti odboru
SML MHMP

62.

36956

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

radní Šimral

63.

37216

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

radní Šimral

64.

37325

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

radní Šimral

65.

37382

k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na radní Šimral
rok 2020 v kap. 0416

66.

37411

k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha

radní Šimral

67.

36830

k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci
zřizované hlavním městem Prahou Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

radní Šimral
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68.

37265

k návrhu na zavedení investičních akcí v
kap. 04 - Školství, mládež a sport do
centrálního číselníku akcí v roce 2020

radní Šimral

69.

37495

k návrhu odpovědi na stížnost na
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

radní Šimral

70.

37507

k návrhu odpovědi na stížnost na Střední radní Šimral
školu automobilní a informatiky, Weilova
1270/4, Praha 10 – Hostivař

71.

36940 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových radní Šimral
výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

72.

37454 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

73.

37511 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových radní Šimral
výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

74.

37623 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových radní Šimral
a běžných výdajů INV MHMP v roce
2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport

75.

37571 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední radní Šimral
průmyslovou školu strojnickou, školu
hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská
4/287 a k návrh opatření přijatého
odborem školství, mládeže a sportu
Magistrátu hlavního města Prahy

76.

37486

77.

37353 k návrhu na poskytnutí dotací
Integračnímu centru Praha o.p.s. na
spolufinancování projektu
"Dobrovolnictvím k integraci 2020" a na
dovybavení a zabezpečení majetku
společnosti

radní Třeštíková

78.

36768

k návrhu na prominutí dluhu vzniklého v
souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví
hl. m. Prahy a odpis pohledávky hl. m.
Prahy

radní Zábranský

79.

37137

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

radní Zábranský

80.

37110

k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.
m. Prahy

radní Zábranský

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kapitole 06 - KUC MHMP
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81.

36031

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

82.

37181

k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m.
Prahy

radní Zábranský

83.

37364

k návrhu na odstoupení od Smlouvy o
pověřená
smlouvě budoucí na uzavření Dodatku č. řízením MHMP
1 k Nájemní smlouvě č.
NAO/01/01/001432/2016 ze dne
01.12.2016, uzavřené dne 04.09.2018 pod
č. SOB/01/01/001646/2018

84.

37423

k Informativní zprávě o plnění úkolů
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva
hl.m. Prahy

85.

37219

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
17.6.2020 do 23.6.2020

86.

37263

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
24.6.2020 do 30.6.2020
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pověřená
řízením MHMP

Informace :

PŘEDKLÁDÁ

37467

o vyhodnocení zimní údržby komunikací v hl. m. Praze v zimním období 2019 2020

37395

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o radní Chabr
své činnosti k 30.06.2020 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne
24.9.2015

37427

Informace o aktuálním stavu státních podniků založených hl. m. Prahou (v režimu
"likvidace")

radní Chabr

37429

zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.06.2020 na základě
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Třeštíková

37452

zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.06.2020 na základě
usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015

radní Třeštíková
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