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 P R O G R A M  
13. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 4. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 11. jednání Rady HMP ze dne 22. 3. 2021 

                           - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 25. 3. 2021 

                           - zápis z 12. jednání Rady HMP ze dne 29. 3. 2021 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 39768 k revokaci usnesení Rady HMP č. 288 ze 

dne 17. února 2020 k vyhlášení 47. výzvy 

k předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 3 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Andrle  

3. 39845 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Andrle  

4. 39766 ke schválení projektů v rámci 47. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Andrle  

5. 39476 

 

 

 

ke Strategii rozvoje bydlení v hl. m. Praze 

a k návrhu na zpracování Akčního plánu 

rozvoje bydlení v hl. m. Praze pro období 

2021-2025 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Kordová 

Marvanová 

 

radní Zábranský 

  

10.25 P. Zelenka, 

předseda Výboru  

pro bydlení  

ZHMP 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP  

6. 39731 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, 

modernizace a rozvoje 

vodohospodářského majetku 

zajišťovaných Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. v roce 

2021 - konečný návrh 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 Ing. Válek, MBA,  

předs. předst.  

PVS, a.s. 

7. 39697 k návrhu na zrušení Rozhodnutí o výběru 

dodavatele v rámci stavby č. 0106 TV 

Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.35 Ing. Freimann  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 39830 k návrhu odboru investičního MHMP na 

vyloučení účastníka veřejné zakázky 

"stavba č. 4679 Maniny - PPO, snížení 

nivelety Karlín,  

etapa 0001 poldr s oddychovou zónou a 

etapa 0002 poldr Karlín" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.40 Ing. Freimann  

9. 39474 k záměru odboru dopravy MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

na železničních linkách S49 a S61 v rámci 

PID“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

10. 39727 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti 

přístupnosti a odstraňování bariér na 

území hl.m. Prahy na rok 2021 a návrhu 

na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11. 40095 

 

 

 

 

k návrhu rozšířit přepravu osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace 

nejen pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P, 

ale také pro seniory  70+ se sníženou 

pohyblivostí a pro seniory 80+ pro cesty 

na/z očkování proti COVID-19 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 Ing. Šíma 

Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

12. 39843 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha 14 z rozpočtu 

hlavního města Prahy na rok 2021 a k 

úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

11.00 

 

Ing. Paneš  

13. 39353 k uzavření dohody o ukončení Pachtovní 

smlouvy č. PAC/35/04/009294/2020, k 

návrhu na uzavření dodatku č.1 ke 

smlouvě o spolupráci a pachtu 

nemovitých věcí 

PAC/35/04/010640/2020, k uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem budovy 

č.p. 70, Arbesovo nám., k.ú. Smíchov a k 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

provozovny o výměře 111,62 m2 v 

budově č.p. 404, ul. Rytířská, k.ú. Staré 

Město, vše uzavírané se společností 

Prague City Tourism a.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. Prague 

City Tourism, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

14. 37731 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání týkající se pozemku parc.č. 

3342 jehož součástí je stavba srubu Gizela 

bez č.p./č.e. v kat. území Chodov mezi 

hlavním městem Prahou a Spolkem 

Roztyly - Jižní Město II 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15. 39710 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemku hlavního města Prahy  

pro výpočet koeficientů míry využití  

území pro  Roztyly Plaza, a.s. 
 

- stažen 22.3.21 

- elektronicky 
 

radní Chabr 11.15 Mgr. Dytrychová 

16. 40002 

 

 

 

k návrhu projektového záměru "Vozidla 

RZP" financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

(IROP) 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 

  

11.20 Mgr. Ježek  

17. 39614 

 

 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Centrum sociálních služeb Praha 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 

 

11.25 Ing. Mezková  

18. 40081 k návrhu na pověření řízením příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Domov sociálních 

služeb Vlašská 
 

 
 

radní Johnová 

 

11.30 Ing. Mezková 

 

19. 40007 k volbě přísedících Městského soudu 

v Praze 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

 

11.35 JUDr. Novaková 

20. 39982 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací v Programu 

podpory sportu a tělovýchovy v hlavním 

městě Praze pro rok 2021 
 

 
 

radní Šimral  

 

11.40 Mgr. Němcová  

21. 39893 

 

 

 

k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery, výzvy č. 2 a 

Pražský voucher, výzva č. 4, 

spolufinancované z Operačního programu 

Praha-pól růstu ČR 
 

 
 

radní Šimral  

 

11.45 Ing. Žabka  

22. 39907 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění 

služeb při realizaci projektu DoToho! 
 

 
 

radní Šimral  

 

11.50 Ing. Žabka  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 39471 k návrhu na uzavření Dohod o narovnání 

s příjemci dotací a poskytnutí 

individuálních účelových neinvestičních 

dotací 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 11.55 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

24. 39869 

 

 

k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 

  

12.00 MgA. Sulženko,  

Ph.D.  

25. 39829 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. 

Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 

 

12.05 Mgr. Skalický  

26. 37518 k návrhu na uzavření "Smlouvy o 

recipročním poskytnutí bytů" mezi 

hlavním městem Prahou a Bezpečnostní 

informační službou 

 

- elektronicky 

 

 

radní Zábranský 12.10 Ing. Tunkl  

27. 40028 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha 3, Městské části Praha 10, Městské 

části Praha - Zbraslav v roce 2021 

 

 

 

radní Zábranský 12.15 Ing. Tunkl 

28.  Podání  12.20  

29.  Operativní rozhodování Rady HMP    

30. 40055 k návrhu programu jednání 26. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22. 4. 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39116 k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 

0962, KUC MHMP v roce 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 39477 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 39537 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 40008 

 

 

 

k personálním změnám v Komisi Rady 

hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart 

Cities v hl. m. Praze, Majetkové komisi 

Rady hl. m. Prahy a Komisi Rady hl. m. 

Prahy pro Fond rozvoje dostupného 

bydlení na území hl. m. Prahy 

 

primátor hl. m. 

Prahy  

  

5. 39886 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „KK 42672 mezi SSZ 

7.266 a 8.267 Trojská“ na pozemku parc. 

č. 1660/2 v k.ú. Troja 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

  

6. 39900 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro komunikaci Pobřežní III, 1. etapa, 

úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 

stavbu „Rohan city - sekce A“ na 

pozemcích parc. č. 767/11, 767/62, 

767/66, 767/217, 767/221, 767/236, 

767/234, 767/235, 767/120, 767/121, 

767/122, 767/123, 767/124, 767/237, 

767/239, 767/238, 767/129, 767/130, 

767/240, 767/151, 767/174, 767/208, 

767/45, 767/205, 769/14, 844/23, 844/3, 

844/27 a 845/14 vše v k.ú. Karlín, Praha 8 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

  

7. 39909 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu s názvem „Novostavba 

dvou parkovacích ploch v areálu SVÚM 

Běchovice“ na pozemcích parc. č. 

1327/24 a 1327/92 v k.ú. Běchovice 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

  

8. 39890 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr „Umístění 3 ks dočasných staveb 

pro reklamu při komunikaci Zálesí“, na 

pozemcích parc. č. 2581/4 a 2581/72 v 

k.ú. Krč 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

  

 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9. 39953 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr prodloužení doby 

užívání dočasných staveb pro reklamu, na 

pozemcích parc. č. 269 a 270 v k.ú. 

Holešovice, Praha 7 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

  

10. 39743 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o výpůjčce č. 

VYP/54/09/019759/2020 ze dne 21. 10. 

2020, uzavřené mezi hl.m. Prahou, jako 

půjčitelem a společností Pražská 

vodohospodářská společnost, a.s., IČO: 

25656112, jako vypůjčitelem, z důvodu 

prodloužení doby výpůjčky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

11. 39902 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap. 

02 - Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

  

12. 39010 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům parc.č. 572/2, 

parc. č. 73/9, parc. č. 573/10, parc. č. 

1749, parc. č. 2064 a parc. č. 2065 

zapsaných na LV č. 251 v katastrálním 

území Hlubočepy, parc. č. 78/1, parc. č. 

78/6, parc. č. 214/6, parc. č. 223/1 a parc. 

č. 224 zapsaných na LV 37 v katastrálním 

území Malá Chuchle, parc. č. 379/3 

zapsaným na LV 91 v katastrálním území 

Lahovice a parc. č. 923/10, parc. č. 

923/28 a parc. č. 1210 zapsaných na LV 

185 v katastrálním území Velká Chuchle 

za účelem zřízení služebnosti staveb 

„Cyklo - Malá Chuchle - Barrandovský 

most,  č. akce 2950103“ a „Cyklistická 

stezka Malá Chuchle - Lahovice, Praha 5, 

č. stavby 2950042“ 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

13. 39913 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce „zvýšení 

možnosti parkování v ulici Lohniského" s 

Městskou částí Praha 5 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14. 39883 k průběžné zprávě o stavu plnění 

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 

hromadné dopravě v hlavním městě Praze 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

15. 39945 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

16. 39878 

 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy č. 

110/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2021 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 39167 

 

 

 

ke schválení smlouvy na zajištění 

provedení přeložky plynárenského 

zařízení a smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s 

Pražskou plynárenskou Distribucí, a. s. v 

rámci stavby č. 0211 Lipnická - Ocelkova 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

18. 39854 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Nebušice z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2021 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 39914 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha – Petrovice 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 39986 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva vnitra na program Projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na 

lokální úrovni určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 39920 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha 12 k podání žádosti o dotaci ze 

Státního fondu životního prostředí České 

republiky v rámci Programu „Životní 

prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ 

podporovaného z Norských fondů 2014-

2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22. 39711 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
 

  

23. 39615 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 
 

radní Chabr   

24. 39603 k návrhu směny části pozemku parc. č. 

1420 a části pozemku parc. č. 1427/2 v 

k.ú. Nové Město, obec Praha, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy,  za části pozemků 

parc. č. 1434/1, 1434/4 a 1435 v k.ú. 

Nové Město, obec Praha, ve vlastnictví 

Univerzity Karlovy, IČO: 00216208 
 

radní Chabr   

25. 35519 k návrhu na úplatné nabytí nově 

vybudovaného vodovodního řadu pro 

veřejnou potřebu, kanalizace srážkové 

včetně retenčních nádrží a kanalizace 

splaškové v k.ú. Březiněves, obec Praha z 

vlastnictví Březiněves, a.s. do vlastnictví 

hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26. 39046 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 968/1, 968/2, 1468/3, 957/5, 965/12, 

965/16, 977/32, 977/33, 977/69, 982/1, 

982/23, 982/24, 982/25, 982/26, 982/27, 

982/28, 982/31, 982/32, 982/34, 995/5 a 

995/6 v k.ú. Jinonice, obec Praha z 

vlastnictví Next development s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

27. 39064 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 

parc.č. 542/2 a parc.č. 543/2 v k.ú. 

Hlubočepy, obec Praha, z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

28. 39139 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc.č. 2450, odděleného geometrickým 

oddělovacím plánem č. 4444-55/2018 ze 

dne 13.12.2018 a nově označeného jako 

pozemek parc.č. 2450/4 k.ú. Dejvice do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

29. 39484 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 

parcelní číslo 181/1, 181/123 a 206/22 a 

pozemku parcelní číslo 201/320 v k.ú. 

Černý Most 
 

radní Chabr   

30. 39705 k návrhu úplatného nabytí pozemků parc. 

č. 2918/24 a parc. č. 2919/63 v k.ú. 

Zbraslav, obec Praha 
 

radní Chabr   

31. 39544 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 151/109 o výměře 75 m2, k.ú. 

Stodůlky 
 

radní Chabr   

32. 39693 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1965/6 v k.ú. Lhotka 
 

radní Chabr   

33. 39700 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1263/32 o výměře 14 m2 v k. ú. 

Krč 
 

radní Chabr   

34. 39511 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. st. 15, jehož součástí je stavba č.p. 

29 a dále pozemků parc.č. 28/1, parc.č. 

28/3 a parc. č. 349/1, vše k.ú. Rosnice u 

Všestar, obec Všestary 
 

radní Chabr   

35. 39468 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 884/1 o výměře 560 m2, parc. č.  

884/4 o výměře 775 m2 a parc. č. 884/5 o 

výměře 498 m2, vše v k.ú. Zličín, 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 
 

radní Chabr   
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36. 39728 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářských děl 
 

radní Chabr   

37. 39932 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 516/10 o výměře 63 m2 v k.ú. 

Písnice, 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 
 

radní Chabr   

38. 39435 k žádosti městské části Praha 8 o souhlas 

s bezúplatným nabytím nemovitostí, a to 

pozemků a stavby bez čp/če v k.ú. 

Bohnice z vlastnictví ČR, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 

do vlastnictví hlavního města Prahy, 

svěřené správy městské části Praha 8, 

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 

 

  

39. 39427 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 16 

(vodohospodářský majetek v k.ú. 

Radotín) 
 

radní Chabr   

40. 39593 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

50/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 

hl.m. Prahy  do správy  městské části  

Praha 3, Praha 7,  Praha 10, Praha 11, 

Praha 15, Praha - Čakovice, Praha - 

Petrovice, Praha 17, Praha 22 (stanovení 

závazných podmínek pro další nakládání 

se svěřenými nemovitostmi) 
 

radní Chabr   

41. 39627 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 5 (pozemek v k.ú. Košíře a 

pozemek v k.ú. Smíchov) 
 

radní Chabr   
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42. 39597 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 - Dolní Měcholupy (pozemky 

v k.ú. Dolní Měcholupy) 
 

radní Chabr   

43. 37164 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 13 (nemovitosti v k.ú. 

Stodůlky) 
 

radní Chabr   

44. 39688 k návrhu změny zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední odborné 

učiliště gastronomie a podnikání, se 

sídlem Praha 9, Za Černým mostem 362/3 

a 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 - Libuš (nemovitosti v 

k.ú. Písnice) 
 

radní Chabr   

45. 39689 k návrhu na uzavření dohod o uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou 

splatnosti převyšující 18 měsíců a 

prominutí sankcí vzniklých z dlužného 

nájemného za nájemné nebytových 

prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

46. 39910 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Integrované centrum sociálních 

služeb Odlochovice 
 

radní Johnová   

47. 39103 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 

úpravu rozpočtu příspěvkových 

organizací na rok 2021, v působnosti 

odboru SML MHMP 
 

radní Šimral   

48. 39874 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na dotační program 

"Podpora rozvoje dvojjazyčného 

vzdělávání na středních školách v ČR na 

rok 2021" 
 

radní Šimral   
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49. 39897 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na dotační program 

"Podpora rozvoje dvojjazyčného 

vzdělávání na středních školách v ČR na 

rok 2021" 
 

radní Šimral   

50. 39933 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

51. 39950 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

52. 38775 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola, Praha 8, Taussigova 

1150 
 

radní Šimral   

53. 39650 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium, 

Praha 4, Budějovická 680 
 

radní Šimral   

54. 39748 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola a 

střední škola waldorfská, se sídlem Praha 

4, Křejpského 1501/12 
 

radní Šimral   

55. 39798 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola, 

Praha 4, Ružinovská 2017 
 

radní Šimral   

56. 39770 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 

a jmenování konkursní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Základní škola Tolerance, 

Praha 9, Mochovská 570 
 

radní Šimral   

57. 39946 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

58. 39967 k návrhu na schválení pronájmu bytů ve 

vlastnictví hl.m. Prahy organizaci BONA, 

o.p.s. 
 

radní Zábranský   

59. 39604 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke 

smlouvě o nájmu č. 

NAN/01/01/001115/2014 ze dne 16. 07. 

2014, s Kongresovým centrem Praha, a. s. 
 

ředitel MHMP   
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60. 39169 Zpráva o stavu plnění Akčního plánu 

digitalizace služeb hl. m. Prahy 

 

ředitel MHMP   

61. 39820 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

24.2.2021 do 2.3.2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

62. 40003 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

10.3.2021 do 16.3.2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

39719 k plánovaným veřejným zakázkám Městskou policií hl. m. Prahy pro rok 2021 náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

39976 ke strategickým dokumentům na úrovni ČR - Strategie BESIP pro období 2021 - 

2030 a Koncepce městské a aktivní mobility 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

40052 zpráva představenstva společnosti Obecní dům a.s. za první čtvrtletí roku 2021 na 

základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 

 
 


