PROGRAM
42. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 12. 2016

K odsouhlasení - zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 6. 12. 2016
BOD
1.
2.

TISK
23968

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
Organizační záležitosti
k návrhu obecně závazné vyhlášky o
používání pyrotechnických výrobků v
hlavním městě Praze

ČAS

PŘIZVANÍ

9.00 – 9.10
9.10

JUDr. Novaková

primátorka
hl.m. Prahy

9.15

JUDr. Novaková

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou primátorka
se mění obecně závazná vyhláška č.
hl.m. Prahy
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů

9.20

Ing. Heroudek

9.25

Ing. Kaas

primátorka
hl.m. Prahy

9.30

Mgr. Němcová

náměstek
primátorky
Dolínek

9.35

Ing. Kaas

primátorka
hl.m. Prahy

- předáno 7.12.16
3.

22728

k pojmenování ulic na území hlavního
města Prahy
- předáno 7.12.16

4.

23718

- předáno 7.12.16
5.

20885

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou primátorka
se mění obecně závazná vyhláška č.
hl.m. Prahy
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů
- předáno 7.12.16

6.

23712

k návrhu záměru obecně závazné
vyhlášky o školských obvodech
mateřských škol
- předáno 7.12.16

7.

23657

ke studii Kultivace dopravního koridoru s
PHS v ulici Slánská
- předáno 7.12.16
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BOD

TISK

8.

23580

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o
náměstek
výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou primátorky
zakázku na realizaci veřejné zakázky na
Dolínek
dodatečné služby
stavba č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba,
dopracování projektové dokumentace

ČAS

PŘIZVANÍ

9.40

Ing. Prajer

náměstek
primátorky
Dolínek

9.45

Ing. Prajer

- předáno 7.12.16
9.

23897

k návrhu využití finančních prostředků z
OP Doprava 2014-2020 na projekt
"Dopravní řídicí ústředna MOS
Malovanka"
- předáno 7.12.16

10.

23249

k návrhu na uzavření dodatku č. 19 ke
smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na
provedení stavby č. 0065 Strahovský
tunel 2. stavba a stavby č. 9524
Strahovský tunel 3. stavba mezi
Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem
Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním
městem Prahou

náměstek
primátorky
Dolínek

9.50

Ing.Prajer

11.

23784

k zadání soutěže o návrh - lávka
Holešovice – Karlín

náměstek
primátorky
Dolínek

9.55

Mgr.Boháč, pov.
říz. IPR HMP

12.

23819

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení náměstkyně
na funkci ředitele/ředitelky Institutu
primátorky
plánování a rozvoje hlavního města Prahy Kolínská

10.00

Ing. Čemus

Ing. Čemus

- předáno 7.12.16
13.

23571

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro Čimický přivaděč pro stavbu „Nové
Chabry - západní připojení“, na
pozemcích parc. č. 1017/3, 5, 6, 10,
1018/17, 21, 26, 46, 47, 49, 1025/8 a
1119/1, v k. ú. Čimice a parc. č. 1373/9 a
1405/1 v k. ú. Dolní Chabry, Praha 8

náměstkyně
primátorky
Kolínská

10.05

14.

24185

k žádosti představenstva společnosti
Pražská plynárenská Holding a.s. týkající
se zřízení výboru pro audit

radní Grabein
Procházka

10.10

15.

24217

k žádosti o svolání valné hromady
společnosti Pražská teplárenská Holding
a.s.

radní Grabein
Procházka

10.15
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PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Grabein
Procházka

10.20

Ing.Svoboda

24208

k návrhu na rozhodnutí o výběru
radní Grabein
nejvhodnějších nabídek zadávacího řízení Procházka
,,Dodávka elektřiny a zemního plynu pro
veřejné osvětlení na území hl. m. Prahy
na roky 2017 a 2018''

10.25

Ing.Svoboda

18.

21876

k návrhu obecně závazé vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 10 a
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na nájem nemovitostí týkajících
se Fotbalového stadionu Ďolíček, v kat.
území Vršovice

10.30

Ing.Svoboda

19.

23008

k návrhu směny části pozemku parc.č.
155/91 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví
hlavního města Prahy za pozemek parc.č.
155/269 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví
společnosti N.J.B. REAL a.s.

radní Grabein
Procházka

10.35

Ing.Svoboda

20.

24046

k návrhu na schválení započtení plochy
radní Grabein
pozemků hl.m.Prahy pro výpočet
Procházka
koeficientů míry využití území pro Prague
CBD, s.r.o.

10.40

Ing.Svoboda

21.

23083

k návrhu na schválení Pravidel pronájmu
a prodlužování doby nájmu bytů a
ubytovacích místností v objektech HMP
nesvěřených MČ

10.45

Ing. Švrčinová

BOD

TISK

MATERIÁL

16.

24150

k návrhu na výmaz podniku Stavební
podnik oprav a služeb Praha, státní
podnik v likvidaci, se sídlem Praha 7,
Jankovcova 63, IČO: 005 01 221 z
obchodního rejstříku vedeného u
Městského soudu v Praze

17.

- předáno 7.12.16

3

radní Lacko

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Hadrava

10.50

k návrhu "Koncepce prevence kriminality radní Hadrava
hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021"

10.55

BOD

TISK

MATERIÁL

22.

24133

k návrhu dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí daru č.
DAH/66/03/001493/2016 uzavřené mezi
hlavním městem Prahou a Českou
republikou zastoupenou Krajským
ředitelstvím Policie hl. m. Prahy

PŘIZVANÍ

- předáno 7.12.16
23.

22528

•

PhDr. Klinecký

- předáno 7.12.16
24.

24119

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy radní
a ke způsobu hlasování na valné hromadě Plamínková
společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

11.00

25.

24034

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. radní
č. 2517, 1535/1, 1535/2, 1537, 1848,
Plamínková
1849, a 2521 v k. ú. Kunratice do
vlastnictví hlavního města Prahy

11.05

Ing.Svoboda

26.

23740

k návrhu projektu kooperace v oblasti
příjezdového turismu mezi Prahou,
Berlínem a Vídní se zaměřením na
vybrané zámořské trhy

radní Wolf

11.10

Mgr. Cipro

radní Wolf

11.15

Mgr. Cipro

radní Hodek

11.20

PhDr. Klinecký

radní Hodek

11.25

PhDr. Klinecký

radní Ropková

11.30

Mgr. Němcová

- předáno 7.12.16
27.

23935

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly
0662 - OZV MHMP v roce 2016 a
poskytnutí individuálních účelových
dotací v oblasti kultury v roce 2016
- předáno 8.11.16

28.

24042

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové neinvestiční
dotace z kap. 0546 v roce 2016
- předáno 7.12.16

29.

24105

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové neinvestiční
dotace z kap. 0504 v roce 2016
- předáno 8.12.16

30.

23553

k projektovému záměru "Centrum GEN"
- předáno 7.12.16

4

BOD

TISK

31.

21243

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k návrhu na uzavření Dohody o narovnání ředitelka
mezi Hlavním městem Prahou na straně
MHMP
jedné a Sdružením Chodovec na straně
druhé, ohledně uhrazení nákladů na
projektovou dokumentaci a pozastavení
stavby č.40554 "Společný objekt
Chodovec II"realizované na základě
Smlouvy o dílo č.
DIL/21/03/006317/2014 ze dne
22.4.2014

ČAS

PŘIZVANÍ

11.35

Ing.Vermach,Ph.D.

11.40

Ing. Pekárková

- předáno 7.12.16
32.

23865

k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v ředitelka
řízení veřejné zakázky „Dodávka výtahů MHMP
do budov MHMP“
- předáno 7.12.16

33.

34.
35.
36.

24102

k revokaci usnesení Rady HMP č. ze dne
6.12.2016 k návrhu programu jednání 22.
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne
15.12.2016

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

primátorka
hl.m. Prahy

11.45

11.50

5

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

23508

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátorky
Dolínek

2.

23364

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě se společností KONSIT
a.s. na pronájem části komunikace
Politických vězňů za účelem umístění
zařízení staveniště

náměstek
primátorky
Dolínek

3.

23091

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátorky
Dolínek

4.

23862

k jednorázové výjimce ze Zásad pro
zřizování zón placeného stání na území
hl. m. Prahy

náměstek
primátorky
Dolínek

5.

24098

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy náměstek
na rok 2016 v kap. 04 - školství, mládež a primátorky
sport
Dolínek

6.

24044

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy
v souvislosti s vratkou části účelové
neinvestiční dotace od MČ Praha Slivenec, která jí byla poskytnuta v roce
2014 z Operačního programu Životní
prostředí ze Státního fondu životního
prostředí

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

7.

24100

k návrhu na vrácení neinvestičního
příspěvku na výkon pěstounské péče od
MČ Praha 16 Úřadu práce České
republiky

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

8.

24069

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha Kolovraty k podání žádostí o dotace z
Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

9.

24151

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha Šeberov k uzavření dohody s Úřadem
práce České republiky za účelem
vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací

náměstkyně
primátorky
Kislingerová
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PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

10.

24162

k návrhu na přijetí neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu
poskytnutého v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
v roce 2016 a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 21

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

11.

24161

k návrhu na přijetí neinvestičních
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na aktivní politiku
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2016 a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ hl.m. Prahy

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

12.

24160

k návrhu na přijetí neinvestičních
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu
práce České republiky na aktivní politiku
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2016 a
poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ hl.m. Prahy

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

13.

24131

k návrhu na vrácení neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon agendy SPOD od MČ Praha 6 a
MČ Praha 13 a k návrhu na úpravu
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
v roce 2016

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

14.

24139

k návrhu na přijetí investičních transferů
ze státního rozpočtu z Ministerstva
zdravotnictví v rámci programu Podpora
rozvoje a obnovy mat. tech. základny
regionálního zdravotnictví určených pro
příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl. města
Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy v roce 2016

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

15.

24086

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
v souvislosti s vratkou části účelové
investiční dotace od MČ Praha Nebušice, která jí byla poskytnuta v roce
2016 ze státního rozpočtu z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

16.

23681

k návrhu směny částí pozemku parc.č.
radní Grabein
374/46 v k.ú. Motol za část pozemku
Procházka
parc.č. 345/22 a pozemek parc.č. 345/26 v
k.ú. Kamýk

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

17.

22630

k revokaci usnesení Rady HMP č.154 ze radní Grabein
dne 26.1.2016 k návrhu na uzavření
Procházka
smlouvy o výpůjčce objektu - haly č. 40 v
areálu Pražské tržnice v Holešovicích

MATERIÁL

18.

23010

k revokaci usnesení Rady HMP č.2152 ze radní Grabein
dne 8.9.2015 k návrhu na úplatný převod Procházka
části pozemku parc. č. 3662 o výměře 49
m2 k.ú. Břevnov

19.

23132

k návrhu na výpovědi z nájemních smluv

radní Grabein
Procházka

20.

23653

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

radní Grabein
Procházka

21.

22337

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 a
odejmutí správy svěřených věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a
Chodov)

22.

23402

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 a
odejmutí správy svěřené věci městské
části Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov)

23.

23042

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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
15 (pozemky v k.ú. Hostivař)

24.

22739

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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. Dejvice,
Sedlec a Střešovice)
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PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

25.

23235

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 10 (pozemky v k.ú.
Malešice)

26.

23237

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 a odejmutí správy svěřených
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
městské části Praha 6 (pozemky v k.ú.
Dejvice a pozemek v k.ú. Břevnov)

27.

23720

k návrhu na nevyužití nabídky zákonného radní Grabein
předkupního práva ke stavbě bez čp./če.
Procházka
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v
k.ú. Veleslavín

28.

22467

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, svěření věcí z
vlastnictví hlavního města Prahy městské
části Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý
Most)

29.

23171

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 10 (pozemky v k.ú.
Vršovice)

30.

23870

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

31.

24016

k návrhu na uzavření nájemních smluv k radní Lacko
bytům hl. m. Prahy na základě výsledků
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku
na uzavření smlouvy o nájmu bytu

32.

24021

k návrhu na navýšení neinvestičního
radní Lacko
příspěvku příspěvkové organizace Dětský
domov Charlotty Masarykové ze státního
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v
kap. 0505 v roce 2016
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33.

23796

k návrhu na použití fondů příspěvkových
organizací v působnosti odboru ZSP
MHMP a navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizaci v
působnosti odboru ZSP MHMP v roce
2016

radní Lacko

34.

24018

k návrhu na přiznání odměny řediteli
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy
za rok 2016

radní
Plamínková

35.

24070

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové neinvestiční
dotace z kap. 0546 v roce 2016

radní Hodek

36.

24010

k návrhu na odpis zmařené investice,
použití peněžních fondů a úpravu
rozpočtu příspěvkových organizací v
působnosti odboru ZSP MHMP v roce
2016 a úpravu rozpočtu v kap. 0504 a v
kap. 1016

radní Hodek

37.

23861

k návrhu na odpis nedobytných
pohledávek příspěvkových organizací v
působnosti odboru ZSP MHMP v roce
2016

radní Hodek

38.

24039

k návrhu na odpis nedobytných
radní Hodek
pohledávek příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická a úpravu rozpočtu v
kap. 0504 v roce 2016

39.

24057

k úpravě rozpočtu běžných výdajů
vlastního hlavního města Prahy v kap.
0416 u soukromé školy ležící na území
hlavního města Prahy

radní Ropková

40.

21782

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou neinvestiční účelové
dotace Nakladatelství Olympia, s.r.o., na
vydání knihy Jana Zajíce s názvem Verše

radní Ropková

41.

24116

ke schválení aktualizace Pravidel pro
žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu
ČR

radní Ropková

42.

23932

k uzavření dodatku č. 1 ke SOD č.
DIL/61/02/008006/2016 na realizaci akce
"VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 rekonstrukce střechy", Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola
dopravní, Praha 1, Masná 18

radní Ropková

43.

24038

k návrhu na převod vozidel do správy
ředitelka
majetku městským částem hlavního města MHMP
Prahy
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44.

24129

k návrhu na ocenění fyzických osob za
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce
2016

45.

24074

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.Ondráčková
činností zabezpečovaných odborem
kontrolních činností MHMP za období od
16.11.2016 do 22.11.2016

ředitelka
MHMP

Informace :
TISK
24152
24169

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
Informace o dosavadní činnosti komise Rady HMP pro další využití Divadla
Komedie
Informace o přípravě a následné realizaci projektu rekonstrukce Vinohradské ulice
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