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R-35718 331 24.2.2020 k pojmenování ulic, promenády a přejmenování náměstí na území hlavního 
města Prahy 

R-34468 332 24.2.2020 k podpisu smlouvy o spolupráci ve věci mezinárodního kongresu 
International Congress for the Governance of Artificial Intelligence 2020 a k 
úpravě rozpočtu hl.m. Prahy 

R-35907 333 24.2.2020 k volbě člena dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. 

R-35736 334 24.2.2020 k postupu přípravy Majetkové koncepce HMP 

R-35792 335 24.2.2020 k projektovému záměru "Systém vzdělávání v sociálních službách na 
území HMP" financovanému z Operačního programu Zaměstnanost 

R-35537 336 24.2.2020 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 

R-35911 337 24.2.2020 ke vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace a pověření 
řízením příspěvkové organizace Městská nemocnice následné péče 

R-35543 338 24.2.2020 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Obchodní 
akademie Bubeneč, se sídlem Praha 6, Krupkovo náměstí 4 

R-35023 339 24.2.2020 k odsouhlasení Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě 
Praze (KAP II) 

R-35463 340 24.2.2020 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku "Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - 
rekonstrukce oken a fasády" 

R-35665 341 24.2.2020 k návrhu Zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy 

R-35783 342 24.2.2020 k návrhu na převod finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 
odboru FON MHMP 

R-35766 343 24.2.2020 k návrhu OCP MHMP na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do 
2020 v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

R-35725 344 24.2.2020 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-35515 345 24.2.2020 k návrhu OCP MHMP na navýšení limitu počtu zaměstnanců p.o. 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-35785 346 24.2.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 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 

R-35646 347 24.2.2020 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o vratky finančních 
prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

R-35885 348 24.2.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí určený na podporu poskytování sociálních služeb na území 
hlavního města Prahy 

R-35661 349 24.2.2020 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 11 (pozemky v 
k.ú. Chodov) 

 
 



Schválená usnesení 8. Rady HMP 
ze dne 24.2.2020 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 2 z 3 

R-35527 350 24.2.2020 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 11 (pozemky a podíl 
pozemků v k.ú. Háje) 

R-34608 351 24.2.2020 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 17 (pozemky v k.ú. 
Řepy) 

R-35634 352 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1570/3 o výměře 145 m2 
v k.ú. Strašnice 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 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-35685 353 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov, Háje, Hlubočepy, 
Horní Počernice a Hostavice z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-35686 354 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běchovice, Březiněves, 
Čakovice, Ďáblice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice a Dubeč z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-35569 355 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí 13 ks sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Kyje z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-35707 356 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, rekonstrukce 
chodníků, rektifikace obrubníkové hrany, odvodnění, 8 ks přesunutého 
svislého dopravního značení a 9 ks nového svislého dopravního značení, 
vodorovného dopravního značení, 8 ks stromů, 39 ks rabátek a 3 ks vpustí 
z vlastnictví společnosti AFI Karlin s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-35401 357 24.2.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí 31 ks sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti Modřany Villas 
s.r.o. a společnosti Modřanský háj s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-35540 358 24.2.2020 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 1228/2 k.ú. Ďáblice 

R-35032 359 24.2.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 775/3 a 797 k.ú. Nový Dvůr u 
Žihle z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-35726 360 24.2.2020 k návrhu na majetkoprávní řešení - části pozemků parc. č. 1590 a 1591/1 
k.ú. Horní Počernice 

R-34638 361 24.2.2020 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-35749 362 24.2.2020 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-35606 363 24.2.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z 
roku 2019 

R-35559 364 24.2.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 
2020 (Akademie umění a kultury pro seniory HMP) 

R-35814 365 24.2.2020 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 
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R-35638 366 24.2.2020 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-34797 367 24.2.2020 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-35435 368 24.2.2020 k aktualizaci působnosti členů Rady hlavního města Prahy 

R-35976 369 24.2.2020 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

 


