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R-32105 341 11.3.2019 k návrhu na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
(technická infrastruktura - elektrické vedení) 

R-32362 342 11.3.2019 k návrhu na rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"E-carsharing - výstavba základen pro dobíjecí stanice“ a k návrhu na 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "E-carsharing 
- Koncese na provoz“ 

R-32516 343 11.3.2019 k návrhu změny smluvního zajištění realizace projektu nové pražské 
turistické karty Prague Visitor Pass 

R-32293 344 11.3.2019 ke schválení záměru projektu dat o územním a stavebním řízení na datové 
platformě provozované hl.m. Prahou 

R-32065 345 11.3.2019 ke schválení aktualizace vybraných kapitol Operačního manuálu OP Praha 
- pól růstu ČR a Popisu funkcí a postupů 

R-32385 346 11.3.2019 ke znění výzvy k předkládání projektů v rámci programu podpory INFIN 

R-32431 347 11.3.2019 k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 

R-32570 348 11.3.2019 k personálnímu obsazení Komise Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu 
Smart Cities v hl.m. Praze, Komise Rady hl.m. Prahy pro ICT a Komise 
Rady hl.m. Prahy pro čestné občanství hl.m. Prahy a ceny hl.m. Prahy 

R-32174 349 11.3.2019 k návrhu Řídícího výboru Implementačního plánu Adaptační strategie hl.m. 
Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 - 2019 

R-31865 350 11.3.2019 k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/22/03/000088/2015 ze dne 
17.9.2015 uzavřené mezi Hlavním městem Prahy a Sdružení VCES - 
MODOS, Malovanka, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení VCES, 
a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, IČO: 26746573 k provedení 
stavby č. 40759 "Multifunkční operační středisko Malovanka" 

R-32406 351 11.3.2019 k přípravě stavby "Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická“ 

R-32270 352 11.3.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. 
Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených 
jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a 
daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her, v období od 1.7.2018 do 31.12.2018 

R-32479 353 11.3.2019 ke změně členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce 
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

R-32477 354 11.3.2019 ke změně stanov, ke změně členů dozorčí rady a schválení smluv o 
výkonu funkce společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

R-32595 355 11.3.2019 k volbě člena dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. a 
ke schválení smlouvy o výkonu funkce 

R-32528 356 11.3.2019 k personálnímu obsazení Komise Rady hl.m. Prahy pro rozvoj komunitní 
péče a Komise Rady hl.m. Prahy pro protidrogovou politiku 

R-32251 357 11.3.2019 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2019 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních 
služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl.m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2019“ a 
úpravu rozpočtu 
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R-32348 358 11.3.2019 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy - 
Programy v oblasti rodinné politiky pro rok 2019 

R-32497 359 11.3.2019 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-32196 360 11.3.2019 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/005622/2017 ze dne 
21.3.2017 uzavřené se spolkem SK Uhelné sklady Praha, z.s. a schválení 
výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého 
grantu č.DOT/64/01/006194/2018 ze dne 9.3.2018 uzavřené se 
společností TMM s.r.o. 

R-32135 361 11.3.2019 k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ 
logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční" v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu 
Přípotoční" 

R-32228 362 11.3.2019 k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné 
zakázky "Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rekonstrukce fasády" 

R-32163 363 11.3.2019 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2019 v programech III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B a IV.C 

R-32336 364 11.3.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 200 ze dne 6.2.2018 k návrhu na 
zrušení usnesení Rady HMP č. 346 ze dne 21.2.2017 a schválení nového 
znění Zásad pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 

R-32299 365 11.3.2019 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

R-31994 366 11.3.2019 k návrhu na změnu Zásad pro poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 2019 a k návrhu na změnu 
Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 přijatých 
usnesením Rady HMP č. 1484 ze dne 12.6.2018 

R-32001 367 11.3.2019 k uzavření smluv o financování schválených projektů v rámci 34. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-32603 368 11.3.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-32167 369 11.3.2019 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 44. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-32461 370 11.3.2019 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 
za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR v roce 2019 

R-32365 371 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

R-32235 372 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2019 

R-32401 373 11.3.2019 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 a k návrhu na vrácení části 
neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
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R-32405 374 11.3.2019 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 Praha 13 a MČ 
Praha 14 a k návrhu na vrácení části neinvestiční dotace Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy 

R-32104 375 11.3.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-32262 376 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 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-32267 377 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 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-32346 378 11.3.2019 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 a k návrhu na vrácení části 
neinvestiční dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

R-32347 379 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
MČ HMP a k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu práce 
České republiky 

R-32428 380 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 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-32403 381 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určené pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
MČ HMP 

R-32407 382 11.3.2019 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Suchdol k podání žádosti o 
dotaci z Národního programu Životní prostředí 

R-31990 383 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví 
společnosti Lidl Česká republika v.o.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-30519 384 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2461/2 o výměře 80 m2 a 
parc. č. 2541/20 o výměře 16 m2 v k.ú. Hloubětín, 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 

R-32140 385 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí přechodu pro chodce, dopravního značení a 
přisvětlení přechodu pro chodce v k.ú. Uhříněves, obec Praha z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-32122 386 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Malešice z 
vlastnictví společnosti Ecocity Malešice s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32226 387 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Malešice z 
vlastnictví společnosti FRESH REAL s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32165 388 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Horní 
Měcholupy z vlastnictví společnosti JEKON s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32080 389 11.3.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Satalice, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-31415 390 11.3.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám, uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na výpověď nájemní 
smlouvy 

R-31952 391 11.3.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám, uzavření smluv o výpůjčce 

R-31698 392 11.3.2019 k návrhu na směnu pozemku parc. č. 1233/220 v k.ú. Dolní Chabry ve 
vlastnictví společnosti SUPRAPARK s.r.o. za část pozemku parc. č. 1442/1 
v k.ú. Dolní Chabry ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-31333 393 11.3.2019 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 967/3, parc. č. 967/4, parc. č. 
968/2, parc. č. 968/3 a parc. č. 968/4 o celkové výměře 751 m2 a úplatný 
převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 HMP k pozemkům parc. 
č. 967/2, parc. č. 967/6, parc. č. 967/7, parc. č. 968/5, parc. č. 968/6 a 
parc. č.  968/7 o výměře 877 m2 v k.ú. Michle 

R-31655 394 11.3.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2193 o výměře 51 m2 a 
pozemku parc. č. 2198/7 o výměře 7 m2 v k.ú. Michle 

R-32051 395 11.3.2019 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 9 (pozemek v k.ú. 
Střížkov) 

R-31560 396 11.3.2019 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 (nemovitosti v 
k.ú. Radotín) 

R-30941 397 11.3.2019 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 14 (nemovitosti v 
k.ú. Černý Most) 

R-31452 398 11.3.2019 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 věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 

R-32007 399 11.3.2019 k dalšímu postupu ve věci věcného záměru na přijetí obecně závazné 
vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení 

R-32314 400 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport  - převod nevyčerpaných prostředků z 
roku 2018 
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R-32315 401 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport  - převod nevyčerpaných prostředků z 
roku 2018 

R-32355 402 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Navýšení kapacit ve školských poradenských 
zařízeních v roce 2019" 

R-32250 403 11.3.2019 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v projektu 
"Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze" odboru školství a 
mládeže MHMP v rámci Operačního Programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

R-32291 404 11.3.2019 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do 
roku 2019  projektu "Komplexní program rozvoje a podpory pražského 
školství" odboru školství, mládeže a sportu MHMP v rámci Operačního 
Programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-32247 405 11.3.2019 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci 
Operačního programu potravinové a materiální pomoci z MPSV u projektu 
Školní obědy dostupné pro každé dítě II. 

R-32285 406 11.3.2019 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu 
u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 
2019 

R-32387 407 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
dotační program "Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních 
školách v ČR na rok 2019" 

R-32388 408 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
dotační program "Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních 
školách v ČR na rok 2019" 

R-32389 409 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
dotační program "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s 
oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" 

R-32391 410 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
program "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. 
etapa)" 

R-32444 411 11.3.2019 k návrhu na stanovení nejvyššího povoleného počtu studentů v oboru 
vzdělání zapsaného do rejstříku škol a školských zařízení právnické osobě 
Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. se sídlem Na 
Chodovci 2700/54, Záběhlice, 141 00 Praha 4 

R-32390 412 11.3.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v 
odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a 
středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019" 

R-32323 413 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP 

R-32242 414 11.3.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo 
pod Palmovkou a Divadlo v Dlouhé v roce 2019 
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R-31882 415 11.3.2019 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 

R-32367 416 11.3.2019 k návrhu na schválení či neschválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 
a bytu v Domě s chráněnými byty 

R-32113 417 11.3.2019 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k dohodám o vzájemné výměně bytů 

R-32527 418 11.3.2019 k návrhu programu jednání 5. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
21.3.2019 

 


