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S C H V Á L E N Ý 

P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 

1. ustavující zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 3. 11. 2022 od 9,00 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 4. 11. 2022 od 9,00 hod) 

 

 
1  Z-10812 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

schváleno usn. 1/1 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

2  Z-10880 k realizaci společné expozice a prezentace na veletrhu MIPIM 

2023 

schváleno usn. 1/2 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

3  Z-10896 ke zrušení výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy a ke 

zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro 

výchovu a vzdělávání, stanovení počtu jejich členů a volbě jejich 

předsedů, členů a tajemníků 

schváleno usn. 1/3 ze dne 3. 11. 2022 

zastupitel Zajíček 

4  Z-10872 ke stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva hl. 

m. Prahy uvolněni 

schváleno usn. 1/4 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

5  Z-10845 k určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na 

valných hromadách akciových společností v majetkovém 

portfoliu hl. m. Prahy 

schváleno usn. 1/5 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

6  Z-10873 k pověření člena Zastupitelstva hl.m. Prahy řízením Městské 

policie hlavního města Prahy 

schváleno usn. 1/6 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

7  Z-10874 k návrhu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy určeného ke 

spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace 

schváleno usn. 1/7 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

8  Z-10875 k návrhu na stanovení pravidel pro odměňování členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy a dalších nároků 

vyplývajících ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve znění pozdějších předpisů 

schváleno usn. 1/8 ze dne 3. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

9  Z-10893 k rozhodnutím Rady hl. m. Prahy v období od 25.9.2022 do 

2.11.2022 a v období od 3.11.2022 do 24.11.2022 

schváleno usn. 1/9 ze dne 3. 11. 2022 

zastupitel Zajíček 

10  Z-10899 k pověření člena Zastupitelstva hl.m. Prahy v souvislosti s 

kauzou Dozimetr a prodejem pozemků v Lysolajích 

schváleno usn. 1/10 ze dne 3. 11. 2022 

zastupitel Zajíček 

11  Z-10897 k přípravě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2023 

schváleno usn. 1/11 ze dne 3. 11. 2022 

zastupitel Zajíček 

12  Z-10901 k návrhu na přerušení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

hlavního města Prahy do 24. 11. 2022, 9.00 hod. 

schváleno usn. 1/12 ze dne 3. 11. 2022 
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Pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy  

 dne 24. 11. 2022 

 
 

 
13  Z-10937 k revokaci usnesení tisků v sociální oblasti 

 

* Tisk bude projednán v pevném čase 15.00 

 

zastupitelka Udženija  

14  Z-10936 Informace o projednání přípravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

na rok 2023 

schváleno usn. 1/13 ze dne 24. 11. 2022 

zastupitel Kovářík  

15  Z-10925 Informace ve věci provádění hloubkových auditů zakázek a 

majetkových transakcí Dopravního podniku hlavního města 

Prahy, a. s., dalších městem založených společností a zakázek 

hlavního města Prahy 

schváleno usn. 1/30 ze dne 24. 11. 2022 

radní JUDr. Hana 

Kordová Marvanová 

 

16   k informaci o výběrových řízením na obsazení pozic v DP HMP, 

a.s.  

 

  

17   k informaci o zakázce na nové tramvaje DP HMP, a.s. 

 

  

18  Z-10863 

 

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem vypořádání projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

schváleno usn. 1/14 ze dne 24. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

 

U-2947 

14.11.22 

 

19  Z-10922 k návrhu na poskytnutí technicko-materiální pomoci ukrajinským 

městům formou daru v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu 

schváleno usn. 1/15 ze dne 24. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy 

 

U-3003 

22.11.22 

 

20  Z-10933 k návrhu na poskytnutí osobních ochranných prostředků a 

komplementárního materiálu na humanitární pomoc pro Ukrajinu 

formou darování 

schváleno usn. 1/16 ze dne 24. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy  

21  Z-10859 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 

00 Praha 7, IČO: 00064459 

schváleno usn. 1/17 ze dne 24. 11. 2022 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

 

U-2941 

14.11.22 

 

22  Z-10838 ke schválení záměru na realizaci veřejné zakázky „Provozování 

sběrných dvorů hl. m. Prahy ve vlastnictví nebo nájmu 

účastníka“ 

schváleno usn. 1/18 ze dne 24. 11. 2022 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

 

U-2832 

31.10.22 

23  Z-10739 k návrhu obecně závazné vyhlášky, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy 

(vyhláška o odpadech) 

schváleno usn. 1/19 ze dne 24. 11. 2022 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

 

U-2831 

31.10.22 

24  Z-10849 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků 

v závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 

schváleno usn. 1/20 ze dne 24. 11. 2022 

náměstek primátora  

Scheinherr 

U-2864 

31.10.22 

25  Z-10927 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné 

zakázky "Stavba č.42481 Propojovací komunikace Lochkov - 

Slivenec, stavební práce" 

schváleno usn. 1/21 ze dne 24. 11. 2022 

náměstek primátora  

Scheinherr 

U-2993 

22.11.22 

 

26  Z-10916 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2022 o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

schváleno usn. 1/22 ze dne 24. 11. 2022 

náměstek primátora  

Scheinherr 

U-3012 

22.11.22 
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27  Z-10902 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/166 ze dne 8. 9. 

2022 poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě 

Programu Financování center duševního zdraví a 

multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, 

lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným 

léčením pro rok 2022 

schváleno usn. 1/23 ze dne 24. 11. 2022 

radní Johnová U-3040 

22.11.22 

 

28  Z-10728 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Palata - domov pro zrakově postižené 

schváleno usn. 1/24 ze dne 24. 11. 2022 

radní Johnová U-2496 

12.9.22 

 

29  Z-10741 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní 

Poustevna 

schváleno usn. 1/25 ze dne 24. 11. 2022 

radní Johnová U-2621 

26.9.22 

 

30  Z-10884 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Domov se zvláštním režimem Terezín 

schváleno usn. 1/26 ze dne 24. 11. 2022 

radní Johnová U-3039 

22.11.22 

 

31  Z-10844 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/014341/2022 s 

příjemcem dotace spolkem TJ ABC Braník, z. s. 

schváleno usn. 1/27 ze dne 24. 11. 2022 

radní Šimral U-2938 

14.11.22 

 

32  Z-10861 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední odborná 

škola Jarov v roce 2022 

schváleno usn. 1/28 ze dne 24. 11. 2022 

radní Šimral U-2939 

14.11.22 

 

33  Z-10864 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium prof. 

Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

schváleno usn. 1/29 ze dne 24. 11. 2022 

radní Šimral U-2940 

14.11.22 

 

34  Z-10871 ke zřízení dalších výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

stanovení počtu jejich členů a volbě jejich předsedů, 

místopředsedů, členů a tajemníků 

schváleno usn. 1/31 ze dne 24. 11. 2022 

primátor hl.m. Prahy  

35  Z-10938 k návrhu na přerušení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

hlavního města Prahy do 15. 12. 2022, 9.00 hod. 

schváleno usn. 1/33 ze dne 24. 11. 2022 

zastupitel Zajíček  

 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-10918 ke společnosti Pražská plynárenská, a.s. a kauze odpočtu daně z 

přidané hodnoty a souvisejícího sporu s finančním úřadem 

vzato na vědomí dne 24. 11. 2022 

radní Chabr 
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II. Pokračování přerušeného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy  

 dne 15. 12. 2022 
 

 
  * Z-10937 k revokaci usnesení tisků v sociální oblasti 

Tisk stažen z jednání 

zastupitelka Udženija 

 
36  Z-10870 k návrhu na volbu primátora hl. m. Prahy, náměstků primátora 

hl. m. Prahy a členů Rady hlavního města Prahy 

 

 

37  Z-10926 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023, finančních 

vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. 

Prahy na rok 2023, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze 

státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2023 a 

střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do roku 

2028 

 

zastupitel Kovářík 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

38   Informace radní JUDr. Hany Kordové Marvanové ke kauze 

„Dozimetr“ 

radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

 

39  Z-10988 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 

 

předsedové výborů 

ZHMP 

 

40   Informace k plnění usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 

zastupitel Zajíček 

41  Z-10981 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.1/16 ze dne 

24.11.2022 k návrhu na poskytnutí osobních ochranných 

prostředků a komplementárního materiálu na humanitární pomoc 

pro Ukrajinu formou darování 

 

primátor hl.m. Prahy 

(zastupitel Hřib) 

 

42  Z-10865 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2022 

 

primátor hl.m. Prahy 

(zastupitel Hřib) 

 

43  Z-10841 k návrhu Dodatku č.1 ke smlouvě DOT/21/08/007052/2021 na 

poskytnutí účelové individuální investiční dotace na vybudování 

přípojek inženýrských sítí pro projekt Modernizace letecké 

záchranné služby Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k.ú. Ruzyně 

 

primátor hl.m. Prahy 

(zastupitel Hřib) 

 

44  Z-10970 ke návrhu na schválení dodavatele centralizované veřejné 

zakázky s názvem "Dodávky elektrické energie pro orgány a 

organizace hl. m. Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023" 

 

náměstkyně primátora 

Plamínková 

45  Z-10923 k návrhu plánu dílčích povodí na území hl.m. Prahy náměstkyně primátora 

Plamínková 

 

46  Z-10814 k obnově parku železničních kolejových vozidel zajišťujících 

provoz v závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 

a k uzavření dodatku s dopravcem České dráhy, a.s. 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

47  Z-10946 k návrhu na schválení "Smlouvy o spolupráci a koordinaci staveb 

při výstavbě Prostupu pro pěší staveništěm žst. Praha-Bubny, v 

rámci modernizace trati Praha - Kladno" 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 
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48  Z-10978 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. 

Prahy v roce 2022 na mimořádné výdaje v rámci poskytování 

pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské 

federace 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

49  Z-10827 k oznámení záměru městské části Praha 14 zvýšit v roce 2022 

limit stávajícího kontokorentního úvěru, předloženému Radě 

hl.m. Prahy podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) obecně 

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

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

50  Z-10878 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000378/2019 o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha 14 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím mimořádné splátky 

návratné finanční výpomoci od MČ Praha 14 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

51  Z-10846 k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté 

MČ Praha - Újezd v roce 2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

52  Z-10881 k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 

2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

53  Z-10949 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. 

Prahy obdržených jako výnos daně z hazardních her v období od 

1.6.2022 do 30.11.2022 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

54  Z-10830 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemkům parc.č. 

811/14 a 811/17 v k.ú. Kolovraty ve prospěch duplicitně 

zapsaných vlastníků - fyzických osob 

 

radní Chabr 

55  Z-10832 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 1888/4 

v k.ú. Dubeč ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 

 

radní Chabr 

56  Z-10834 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 1888/9 

v k.ú. Dubeč ve prospěch duplicitně zapsaného vlastníka - 

fyzické osoby 

 

radní Chabr 

57  Z-10836 k návrhu na uznání vlastnického práva k id. 2/3 pozemku parc.č. 

811/18 v k.ú. Kolovraty ve prospěch duplicitně zapsaného 

vlastníka - fyzické osoby 

 

radní Chabr 

58  Z-10835 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 811/11 

v k.ú. Kolovraty ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 

 

radní Chabr 

59  Z-10839 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 811/9 

v k.ú. Kolovraty ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 

 

radní Chabr 

60  Z-10852 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 1525/1 

v k.ú. Dubeč ve prospěch duplicitně zapsaných vlastníků - 

fyzických osob 

 

radní Chabr 
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61  Z-10678 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatné nabytí 

pozemků parc.č. 3725/4, 3725/13, 3725/17, 4254/10, 4344/6, 

4344/7, 4536/22, 4538/50, 4538/58, 4544/5, 4549/2, 4550/7, 

4550/8, 4550/10, 4550/13, 4550/14, 4550/15, 4551/10, 4551/15, 

4553/2, 4553/3, 4233/3, 4501/14, 4501/17, 3725/22, 3725/23, 

4229/12, 4274/2, 4276/11, 4542/4, 4553/5, 4553/7, 4553/10, 

4553/11, 4559/1, 4559/2, vše v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, 

s omezujícími podmínkami na dobu 10 let, z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00, do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

radní Chabr 

62  Z-10700 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 221/230 v k.ú. 

Černý Most z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a podílových 

spoluvlastníků společných částí budovy č.p. 883, v k.ú. Černý 

Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 91 vedeném Katastrálním 

úřadem pro hl.m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr 

63  Z-10828 k návrhu na úplatný převod 6-ti neevidovaných hal v KN 

stojících na pozemcích parc. č. 2371/3, 2371/5, 2480/5, 2480/3, 

2370/20, 2481/7 a 2369/8 vše v k.ú. Kunratice ve vlastnictví 

žadatele 

 

radní Chabr 

64  Z-10831 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2862/4 o výměře 

47 m2 v k.ú. Michle 

 

radní Chabr 
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65  Z-10833 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 

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

Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů 

 

Svěření: 

Praha - Zbraslav 

Praha 9 a Praha 11 (pozemky v k.ú. Prosek, Vysočany, Háje a 

Chodov) 

Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Suchdol a Praha - 

Újezd (přístřešky MHD v k.ú. Kunratice, pozemky v k.ú. Libuš, 

Suchdol a pozemek v k.ú. Újezd u Průhonic) 

Praha 4 (pozemky v k.ú. Braník a v k.ú. Krč) 

Praha 6 (pozemky v k.ú. Liboc a Vokovice) 

Praha 22 (pozemek v k.ú. Hájek u Uhříněvsi a pozemky v k.ú. 

Uhříněves) 

Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 

Praha 14, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - 

Ďáblice, Praha 20 (pozemky v k.ú. Hloubětín, k.ú. Březiněves, 

k.ú. Dolní Chabry, pozemky a stavba v k.ú. Ďáblice, pozemky v 

k.ú. Horní Počernice) a odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy  městské části Praha 13, Praha 

14, Praha - Koloděje (pozemky v k.ú. Stodůlky, k.ú. Hloubětín, 

k.ú. Koloděje) 

 

Odejmutí: 

Praha 6 (pozemky v k.ú. Liboc a Vokovice) 

Praha 22 (pozemek v k.ú. Hájek u Uhříněvsi a pozemky v k.ú. 

Uhříněves) 

Praha 3 (stavba tribuny a stavba veřejného osvětlení v k.ú. 

Žižkov) 

Praha - Troja (vodohospodářský majetek v k.ú. Troja) 

Praha 20  (pozemky v k.ú. Horní Počernice) 

 

radní Chabr 

66  Z-10885 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 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) a k 

návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 

83 

 

radní Chabr 

67  Z-10924 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o 

aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. 

Prahy pro rok 2023 

 

radní Chabr 

68  Z-10749 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 

hlavním městem Prahou v roce 2023 

 

radní Johnová 

 

69  Z-10956 k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva HMP 

č.38/5 ze dne 16.6.2022 k návrhu na realizaci opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené inflací 

 

radní Johnová 

 

70  Z-10921 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 

DOT/81/03/001363/2022 s příjemcem dotace Loono, z. s. 

 

radní Johnová 
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71  Z-10905 2. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

území hlavního města Prahy na období 2022 - 2024 a vydání / 

aktualizace Pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu 

 

radní Johnová 

 

72  Z-10877 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

hlavního města Prahy Domov pro seniory Ďáblice 

radní Johnová 

 

 

73  Z-10972 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 

DOT/53/01/001939/2022 ze dne 5.5.2022 

 

radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

 

74  Z-10627 k záměru odboru školství na realizaci veřejné zakázky "Pojištění 

majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel 

pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP“ 

 

radní Šimral 

75  Z-10954 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední 

průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha 

 

radní Šimral 

76  Z-10909 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Obchodní 

akademie Hovorčovická 

 

radní Šimral 

77  Z-10890 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, 

Praha 8, U Libeňského zámku 1 

 

radní Šimral 

78  Z-10824 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem U Krbu 521/45, 

Praha 10 

 

radní Šimral 

79  Z-10719 k návrhu na změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže 

Modřany, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral 

80  Z-10823 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, 

Vídeňská 756/28 

 

radní Šimral 

81  Z-10843 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha - 

Čakovice, se sídlem Ke Stadionu 623/9, Praha 9 

 

radní Šimral 

82  Z-10915 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory provozu 

kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 

2022 

 

radní Třeštíková 

83  Z-10930 k návrhu na změnu účelů finančních prostředků poskytnutých 

formou účelových individuálních neinvestičních dotací na 

projekt Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. a na projekt 

Integračního centra Praha o.p.s. a k uzavření dodatků ke 

smlouvám o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace 

se subjekty Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., Integrační 

centrum Praha o.p.s. a Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 

 

radní Třeštíková 
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84  Z-10795 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 

poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 2 v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková 

85  Z-10794 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 

poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 9 v 

roce 2022 

 

radní Třeštíková 

86  Z-10822 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 

 

radní Třeštíková 

87  Z-10935 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace s městskou částí Praha 14 

DOT/11/04/029146/2021 v rámci projektu "MHMP - sociální 

bydlení", financovaného z Operačního programu Zaměstnanost 

 

radní Zábranský 

88  Z-10900 ke stanovení dalších funkcí, pro které budou členové 

Zastupitelstva hl. m. Prahy uvolněni 

 

primátor hl.m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-10883 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 

města Prahy 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

2  Z-10983 ke zprávě o činnosti Rady HMP za I. pololetí roku 2022 primátor  

hl.m. Prahy 

 

3  Z-10959 k tzv. Milostivému létu 2022 v podmínkách hl. m. Prahy a 

celkové rekapitulaci 

radní JUDr. Hana               

Kordová Marvanová 

radní Chabr 

náměstek primátora  

Scheinherr 

 

 

 


