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 P R O G R A M  
40. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 12. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 25. 11. 2019 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 35135 

 

 

k návrhu na formalizaci vztahů hlavního 

města Prahy a města Tchaj-pej na úroveň 

sesterských měst 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m 

Prahy 

10.10 M. Churavý 

3. 34743 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Dodávka 1100 ks PC sestav a 50 ks 

notebooků" 

 

 

 

primátor hl.m 

Prahy 

10.15 Bc. Tobiáš, MSc,  

MPA 

Ing. Vorlíček 

4. 35156 

 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 1.skupina 

(fáze "zadání", vlna 16) 

 
* přizvaní starostové: 

- I. Michalcová, starostka MČ Praha 4 

- Mgr. Kolář, starosta MČ Praha 6 

- Mgr. Adamec, starosta MČ Praha 12 

- M. Samec, starosta MČ Praha 21 

- Z. Richter, starosta MČ Praha – Dolní   

Počernice 

- M. Trefný, starosta MČ Praha – Křeslice 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

* 

5. 35157 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 2.skupina 

(fáze "zadání", vlna 16) 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Mgr. Kadlecová,  

starostka MČ  

Praha – Lipence 

 

6. 35158 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 3.skupina 

(fáze "zadání", vlna 16) 

 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Ing. Vodrážka,  

starosta  

MČ Praha 13 

Mgr. Vondra,  

starosta  

MČ Praha 14 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 35103 

 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - Z 3223/15 a Z 

3226/15 (fáze „zadání“, vlna 15) 

 
* přizvaní starostové: 

- I. Michalcová, starostka MČ Praha 4 

- V. Zelenka, starosta MČ Praha 22 

- Mgr. et Mgr. Klecanda, starosta MČ 

Praha – Kolovraty 

- Ing. Pluhař, starosta MČ Praha – 

Královice 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

* 

8. 34996 

 

 

 

 

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 

skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 01 

úprav) 
 

* přizvaní starostové: 

- Mgr. Kučera, starosta MČ Praha 18 

- Mgr. Štrobová, starostka MČ Praha 20 

- Ing. Vintiška, starosta MČ Praha –  

  Čakovice 

- Ing. Floriánová, starostka MČ Praha – 

Dolní Chabry 

- Mgr. Starčevičová, starostka MČ Praha 

– Klánovice 

- Ing. Morávková, starostka MČ Praha – 

Koloděje 

- Ing. Alinčová, starostka MČ Praha – 

Kunratice 

- Mgr. Koubek, starosta MČ Praha – 

Libuš 

- Ing. Venturová, starostka MČ Praha – 

Šeberov 

- Ing. Bryknar, starosta MČ Praha – Troja 

- V. Drahorád, starosta MČ Praha – Újezd 

- Mgr. Felix, starostka MČ Praha – Velká 

Chuchle 

 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

* 

9. 35018 

 

 

k návrhům změn ÚP - 2. skupina (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 01 úprav) 

 
* přizvaní starostové: 

- Mgr. Kadlecová, starostka MČ Praha – 

Lipence 

- Ing. Komárek, starosta MČ Praha – 

Nebušice 

- P. Novotný, starosta MČ Praha - 

Řeporyje 

- Mgr. Felix, starostka MČ Praha – Velká 

Chuchle 

- V. Drahorád, starosta MČ Praha - Újezd 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

10. 33166 

 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 10/2018 

(fáze "podnět", vlna 18) 
 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Mgr. Zajíčková,  

starostka MČ 

Praha 5 

 

11. 34913 k návrhu změny ÚP - Z 2787 (fáze 

„návrh“ + „OOP“, vlna celoměstsky 

významných změn IV) 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

O. Gros, starosta  

MČ Praha 8 

12. 35203 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina 

(fáze „zadání“, vlna 06 úprav) 

 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

O. Gros, starosta  

MČ Praha 8 

Mgr. Koubek,  

starosta MČ Praha 

– Libuš 

 

13. 35209 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina 

(fáze „zadání“, vlna 06 úprav) 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Mgr. Koubek,  

starosta MČ Praha 

 – Libuš 

 

14. 35215 

 

 

 

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3222 (fáze „návrh“ + „OOP“, samostatně 

projednávaná změna) 

 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.10 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Mgr. Čižinský,  

starosta  

MČ Praha 7 

Ing. Bryknar,  

starosta 

MČ Praha –  

Troja 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 35227 

 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 1.skupina 

(fáze "zadání", vlna 04 úprav) 

 
* přizvaní starostové: 

- Mgr. Zajíčková, starosta MČ Praha 5 

- Mgr. Kolář, starosta MČ Praha 6 

- Mgr. Adamec, starosta MČ Praha 12 

- Ing. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 

- Mgr. Synková, starostka MČ Praha 17 

- Mgr. Starčevičová, starostka MČ Praha 

– Klánovice 

- Ing. Morávková, starostka MČ Praha – 

Koloděje 

- Mgr. et Mgr. Klecanda, starosta MČ 

Praha – Kolovraty 

- M. Trefný, starosta MČ Praha – Křeslice 

- Ing. Alinčová, starostka MČ Praha – 

Kunratice 

- Mgr. Kadlecová, starostka MČ Praha – 

Lipence 

- Ing. Venturová, starostka MČ Praha – 

Šeberov 

- V. Drahorád, starosta MČ Praha – Újezd 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

* 

16. 35228 

 

 

k návrhu zadání změn ÚP - 2.skupina 

(fáze "zadání", vlna 04 úprav) 

 

 

 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

I. Michalcová, 

starostka  

MČ Praha 4 

V. Zelenka,  

starosta  

MČ Praha 22 

 

17. 35230 

 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 84/2019 

a AZUR HMP č. 6 (fáze „podnět“, 

samostatně pořizovaná)  
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

Mgr. Kolář,  

starosta  

MČ Praha 6 

 

18. 35231 

 

 

k návrhu na pořízení AZUR HMP č. 7 

(fáze „podnět“, samostatně pořizovaná) 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

O. Gros, starosta  

MČ Praha 8 

 

19. 35237 

 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 

220/2018 a AZUR HMP č. 9 (fáze 

„podnět“, samostatně pořizovaná)  
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

J. Dohnal, starosta  

MČ Praha 11 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

20. 35212 k návrhu na zpracování inventury změn 

ÚPn SÚ hl. m. Prahy a analýzy návrhů na 

pořízení změn ÚPn SÚ hl. m. Prahy za 

období 01/2019 až 09/2019 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.40 Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

21. 34861 k přípravě podkladů aktualizace a 

rozšíření nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. 

Prahy 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.45  

22. 35195 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2242 ze 

dne 14.10.2019 k situaci na Petříně a 

přípravě dalšího postupu pro tvorbu 

celkové koncepce vrchu Petřín 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 
náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

11.50 RNDr. Kyjovský 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

23. 35017 

 

 

k petici za bezplatné hnědé popelnice 

v Praze 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

11.55 RNDr. Kyjovský 

 24. 34868 k návrhu na rozhodnutí  zadavatele o 

výběru dodavatele  na veřejnou zakázku 

„Stavba č. 0117 TV Zbuzanská“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.00 Ing. Prajer 

25. 34580 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0031 

Kbelský hřbitov" 
 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.05 Ing. Prajer 

26. 34540 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022 K 

Vrtilce; stavební práce" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.10 Ing. Prajer 

27. 34659 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 1757/1 o evidované výměře 844 m2 

(ostatní plocha), p. č. 1758/4 o evidované 

výměře 28 m2 (lesní pozemek) a k části 

pozemků  p. č. 1758/2 o evidované 

výměře 2155 m2 oddělena část o výměře 

7 m2 a z pozemku p. č. 1758/5 o 

evidované výměře 136 m2 část o výměře 

26 m2 v  k. ú. Slivenec 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.15 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

28. 34839 k problematice smluvního zajištění 

regionální železniční dopravy na území 

hl. m. Prahy provozované dopravcem 

České dráhy pro období 2019 – 2029 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.20 Ing. Šíma 

Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

zástupce AK  

Němec, Bláha &  

Navrátilová, s.r.o. 

 

29. 34557 k návrhu dodatku č. 36 smlouvy o 

veřejných službách s Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy, a.s., kterým se 

tato smlouva prodlužuje do 31. 12. 2024 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.25 Ing. Šíma 

Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

 

30. 34757 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro MČ Praha 22 na výkup 

pozemků a zajištění projektové 

dokumentace za účelem připravovaného 

projektu P+R parkoviště v ul. Fr. Diviše 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.30 Ing. Šíma 

31. 35213 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelových investičních 

dotací pro MČ Praha 15, Praha 22 a Praha 

Čakovice 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.35 Ing. Šíma 

32. 34790 ke splnění povinnosti MHMP jako 

krajského úřadu pořídit akční plán 

snižování hluku pro územní aglomeraci 

Praha 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.40 Ing. Rak 

33. 33918 

 

 

k návrhu smlouvy o vzniku věcného 

břemene (služebnosti) mezi hl.m. Prahou 

a PhDr. Radmilem Konvalinkou a Olgou 

Konvalinkovou v rámci stavby č. 8313 

Libeňská spojka 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.45 Ing. Prajer 

34. 35128 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; 

zhotovitel" a ke jmenování komise 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.50 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

35. 34794 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2019 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.55 JUDr. Thuriová 

Ing. Melkesová 

Ing. Rak 

Ing. Prajer 

 

36. 34977 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 

 

- staženo 11.11.19 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.00 Ing. Rak 

37. 34693 k návrhu na ukončení dvou smluv o 

budoucích kupních smlouvách o převodu 

vlastnictví k nemovitostem České 

republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Diplomatický servis 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.05 Ing. Rak 

38. 34253 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 

pozemků s Povodí Vltavy, státní podnik 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.10 Ing. Rak 

39. 35039 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy o aktualizaci 

cenové mapy stavebních pozemků na 

území hl.m. Prahy pro rok 2020 
 

 
 

radní Chabr 13.15 Ing. Rak 

40. 35241 

 

 

k Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-

mobility a dalších synergií 

 

radní Chabr 13.20 Ing. Rak 

L. Fiala, člen  

představenstva  

THMP, a.s. 

Mgr. Ing.  

Neterda, Deloitte  

Advisory, s.r.o. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

41. 35006 

 

 

 

k návrhu na aktualizaci Střednědobého 

plánu rozvoje na území HMP pro období 

2019 - 2021 (včetně jeho příloh Krajské 

sítě sociálních služeb a Doplňkové sítě 

sociálních služeb) a vydání / aktualizaci 

pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu 
 

 
 

radní Johnová 13.25 PhDr. Klinecký 

42. 35095 

 

 

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na obsazení funkce ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace  hl. m. Prahy 

Metropolitní nemocnice Na Františku 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 13.30 Mgr. Ježek 

43. 35207 návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální investiční dotace 

poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 

poskytují lékařskou pohotovostní službu z 

kapitoly 0581 v roce 2019 
 

 
 

radní Johnová 13.35 Mgr. Ježek 

44. 35205 k návrhu novely daňových zákonů za 

účelem snížení daňového zatížení 

pořizování bydlení 
 

- elektronicky 

 

radní Kordová 

Marvanová 

13.40 JUDr. Havel, 

Ph.D. 

45. 34618 k návrhu na uzavření smlouvy o finanční 

spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní 

olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v 

Karlovarském kraji 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 13.45 

 

 

46. 34749 k návrhu členů správní a dozorčí rady 

Divadla Archa o.p.s. za hlavní město 

Prahu 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 13.50 Mgr. Cipro 

47. 35184 

 

 

k zastoupení hl. m. Prahy a ke způsobu 

hlasování na valné hromadě dobrovolného 

svazku obcí České dědictví UNESCO, 

konané ve dnech 5. 12. 2019 v Telči 

 

 

 

radní Třeštíková 13.55 Mgr. Skalický 

48. 35185 

 

 

k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Kongresové centrum 

Praha, a.s. konané dne 05.12.2019 

 

 

 

radní Třeštíková 14.00  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

49. 34770 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydádá 

Statut  hlavního města Prahy,  ve znění 

pozdějších předpisů,  v části čtvrté, 

týkající se rozsahu oprávnění městských 

částí při nakládání se svěřeným majetkem 

hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 14.05 Ing. Kubelka,  

Ph.D. 

50.  Podání  14.10  

51.  Operativní rozhodování Rady HMP    

52. 35199 k návrhu programu jednání 12. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 12. 12. 

2019 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

53.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 35170 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 35220 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 35054 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2019 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 34574 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „Rozšíření technického zázemí 

rozvodny PRE Pankrác, dobíjecí stanice 

elektromobilů vč. příslušenství", na 

pozemcích v k.ú. Michle a Nusle, Praha 4 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

5. 34928 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „Připojení objektů FTTS Praha 12 

- 2. stavba na síť TMCZ“ na pozemcích 

parc. č. 871/24, 873/81, 1271/5 v k. ú. 

Libuš a parc. č. 1217/1, 873/1 v k. ú. 

Kamýk 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6. 34949 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro změnu užívání objektu U 

Výstaviště 17/287, Praha 7 – Holešovice 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 34904 k návrhu OCP MHMP na ukončení 

nájemní smlouvy č. 

NAP/54/09/009074/2015 uzavřené dne 

31. 8. 2015 z důvodu úmrtí nájemce 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 34517 k návrhu Dodatku č. 30 k nájemní 

smlouvě č. NAO/55/01/001165/2002 

uzavřené dne 2.9.2002 s Kolektory Praha, 

a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 3, č.p. 

341, PSČ 190 00, IČO: 26714124 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9. 34844 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou darovací smlouvy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

10. 34537 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuální 

dotace pro školy  na realizaci adaptačních 

opatření 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11. 35069 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro prevenci 

kriminality a udělování grantů 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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12. 34998 k návrhu na úpravu neinvestičního 

příspěvku ROPID v souvislosti s úhradou 

nákladů za poskytování služeb  

multikanálového odbavovacího systému v 

roce 2019 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

13. 34955 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů pro PID v kapitole 03 - Doprava 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

14. 35102 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu z Ministerstva životního 

prostředí v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu životní 

prostředí 2014 – 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15. 35104 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 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 

  

16. 35152 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

ze SFDI na financování dopravní 

infrastruktury v roce 2019 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 35150 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 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 

  

18. 35147 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 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 – Čakovice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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19. 35021 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2019 o vratky finančních prostředků 

do státního rozpočtu z akcí realizovaných 

v rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 35098 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu ze Státního fondu 

Kinematografie určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 35161 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky o 

místním poplatku z pobytu 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

22. 35162 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku ze psů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23. 34968 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24. 34723 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářských děl 

 

radní Chabr   

25. 34858 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc.č. 1569/81 o výměře 3 m2 v k.ú. 

Bubeneč 

 

radní Chabr   

26. 34972 k žádosti MČ Praha 12 o souhlas s 

bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 

Cholupice z vlastnictví ČR, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu - Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, do vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřené správy městské části 

Praha 12, předložené podle § 13, odst. 4 

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   

27. 34901 k návrhu na uzavření dodatku č.7 k 

nájemní smlouvě č. A/23/000114/95 a 

návrhu dodatku č.5 k nájemní smlouvě 

č.A/23/000115/95 se společností Veolia 

Energie ČR, a.s. 

 

radní Chabr   
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28. 34107 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

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 16 (pozemky v k.ú. Radotín) 

 

radní Chabr   

29. 34571 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

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 - 

Kolovraty (veřejné osvětlení) 

 

radní Chabr   

30. 34447 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního městě Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha - Libuš 

(vodohospodářský majetek v k.ú. Písnice) 

 

radní Chabr   

31. 34451 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

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. Břevnov) 

 

radní Chabr   

32. 34912 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v 

katastrálním území Dejvice, obec Praha 

 

radní Chabr   

33. 34581 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 

k.ú. Radlice parc.č. 432/1, parc.č. 432/2 a 

parc.č. 432/3 z vlastnictví právnické 

osoby do vlastnictví hl.m. Prahy a na 

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

34. 34804 

 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 

uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 

výpověď z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

35. 34960 

 

 

k návrhu na využití zákonného 

předkupního práva k odkoupení 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

5/11 na pozemku parc. č. 1605 v k.ú. 

Troja, obec Praha 

 

radní Chabr   
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36. 34650 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové 

individuální účelové investiční dotace z 

kap. 0582 Všeobecné fakultní nemocnici 

v Praze 

 

radní Johnová   

37. 34896 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové dotace 

městské části Praha 7 a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2019 

 

radní Johnová   

38. 35047 

 

 

aktualizace Pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu 

pro tzv. Centrum duševního zdraví 

 

radní Johnová   

39. 34810 

 

 

návrh na změnu výpočtu (navýšení) výše 

veřejné podpory u poskytovatelů 

sociálních služeb a uzavření dodatků k 

veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace 

 

radní Johnová   

40. 34562 k administrativním procesům výzvy č. 1 u 

projektu Pražský voucher na inovační 

projekty a projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaných v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

radní Šimral  

 

 

 

 

41. 35024 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 

Metropolitní odborná umělecká střední 

škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Táborská 

350/32, Nusle, 140 00  Praha 4, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

42. 35004 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Naše 

lyceum - střední škola s.r.o., se sídlem 

Záběhlická 1658/48, Záběhlice, 106 00  

Praha 10, v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

43. 35088 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

44. 35078 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2019 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 31.10. 2019" a na základě 

žádostí organizací 

 

radní Šimral   
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45. 34989 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2019 v kap. 0416 
 

radní Šimral   

46. 34935 k žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. 

o změnu termínů vyplývajících z 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace - jednoletého grantu č. 

DOT/64/01/006212/2018 
 

radní Šimral   

47. 34983 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Jana 

Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 

1/1100 B, v rejstříku škol a školských 

zařízení 
 

radní Šimral   

48. 34992 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola, 

Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18, v 

rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

49. 34619 k záměru pořadatelství významných 

sportovních akcí typu mistrovství světa a 

Evropy v hl. m. Praze v letech 2020 a 

2021 
 

radní Šimral   

50. 35066 k návrhu na povolení výjimky z 

nejnižšího stanoveného počtu dětí v 

přípravné třídě základní školy v 

příspěvkové organizaci Základní škola a 

Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 

1 
 

radní Šimral   

51. 34970 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace - víceletého grantu č. 

DOT/64/01/005686/2017 s příjemcem 

dotace BLK Slavia Praha, z.s. 
 

radní Šimral   

52. 34961 k revokaci příloh usnesení Rady HMP 

č.2254 ze dne 21.10.2019 k návrhu na 

vyhlášení konkursního řízení a jmenování 

konkursní komise pro posuzování 

uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 a 

příspěvkové organizace Vyšší odborná 

škola oděvního návrhářství a Střední 

průmyslová škola oděvní, Praha 7, 

Jablonského 3 
 

radní Šimral   

53. 34902 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů (novela školského 

zákona) 
 

radní Šimral   
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54. 35118 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

55. 34568 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   

56. 34395 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

57. 35210 k návrhu na schválení textu vzorové kupní 

smlouvy pro prodej nemovitostí v 

majetku hl.m. Prahy nesvěřených 

Statutem hl.m. Prahy městským částem 

schválených k prodeji po technologicky-

funkčních celcích 

 

radní Zábranský   

58. 34905 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 v 

kapitole 0811 

 

radní Zábranský   

 

 
 

 

 
 
 

 


