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 P R O G R A M  
23. jednání Rady HMP, které se koná dne 8. 6. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 25. 5. 2020 

-  zápis ze 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 5. 2020  
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32378 k návrhu zadání celoměstsky významné 

změny Z 2836/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(MČ Praha - Vinoř; výstavba 
kompostárny) 
 
--- 
MČ Praha - Vinoř 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.10 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

3. 33373 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 
11/2018 (fáze „podnět“, vlna 07) 
 
--- 
MČ Praha 1 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.15 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

4. 35448 k návrhu zadání změny/úprav ÚP - U 
1113 (fáze zadání, vlna 04) 
 
--- 
MČ Praha 8 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.20 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

5. 29146 
 
 
 

k návrhu celoměstsky významné změny 
vlny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2829/00 
(Praha - Zbraslav; výstavba hasičské 
zbrojnice) 
 
--- 
MČ Praha - Zbraslav 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

6. 36780 
 
 
 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 
290/2019 (fáze "podnět", vlna 25) 
 
--- 
MČ Praha 8 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 36895 

 
 
 
 
 
 
 

k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. 
skupina (fáze "podnět", vlna 25) 
 
--- 
MČ Praha 6 
MČ Praha 8 
MČ Praha 9 
MČ Praha 11 
MČ Praha 22 
MČ Praha  - Běchovice 
MČ Praha – Satalice 
MČ Praha – Troja 
MČ Praha – Vinoř 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

8. 36896 
 
 

k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. 
skupina (fáze "podnět", vlna 26) 
 
--- 
MČ Praha 1 
MČ Praha 2 
MČ Praha 4 
MČ Praha 5 
MČ Praha 6 
MČ Praha 8 
MČ Praha 9 
MČ Praha 10 
MČ Praha 11 
MČ Praha 13  
MČ Praha 14 
MČ Praha 15 
MČ Praha 17 
MČ Praha 19 
MČ Praha – Ďáblice 
MČ Praha – Dolní Měcholupy 
MČ Praha – Kolovraty 
MČ Praha – Slivenec 
MČ Praha – Velká Chuchle 
MČ Praha – Vinoř 
MČ Praha – Zličín 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

9. 36779 k návrhu na ukončení pořizování změny 
ÚP - Z 3287 (fáze "zadání", vlna 18) 
 
--- 
MČ Praha 6 
 
- 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. 36819 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 07) 
 
--- 
MČ Praha – Šeberov 
MČ Praha 7 
MČ Praha 13 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

11. 36839 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 
2812 a Z 2822 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna CVZ IV) 
 
--- 
MČ Praha – Nebušice 
MČ Praha – Troja 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

12. 36858 k návrhům změn ÚP - Z 2876, Z 2933 a Z 
2959 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna     
CVZ V) 
 
--- 
MČ Praha 4 
MČ Praha 8 
MČ Praha 10 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

13. 36887 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 
skupina (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
CVZ V) 
 
--- 
MČ Praha 2 
MČ Praha 4 
MČ Praha 5 
MČ Praha 6 
MČ Praha 8 
MČ Praha 10 
MČ Praha 13 
MČ Praha 15 
MČ Praha 22 
MČ Praha – Benice 
MČ Praha – Březiněves 
MČ Praha – Kunratice 
MČ Praha – Přední Kopanina 
MČ Praha – Řeporyje 
MČ Praha – Suchdol 
MČ Praha – Újezd 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 36605 k problematice city logistiky na území 

hlavního města Prahy 
 
 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.10 Ing. Šíma 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

15. 36522 
 

 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Kolektory 
Praha, a.s. za rok 2019 
 
 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.15 Ing. Švec, 
předseda předst. 
Kolektory Praha, 
a.s. 
Ing. Hejma, 
předseda dozorčí 
rady Kolektory 
Praha, a.s. 
 

16. 36501 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „stavba č. 3090 TV Řeporyje, 
etapa 0006 Komunikace I. - 
Jáchymovská“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.20 Ing. Freimann 

17. 36797 
 
 

k návrhu elektrifikace autobusových linek 
131, 137, 176 a 191 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.25 Ing. Witowski,  
ředseda předst.  
DP HMP, a.s. 

18. 35041 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 
žádosti o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora  
Scheinherr 

11.30 Ing. Šíma 

19. 36177 
 
 

k návrhu koncepčního dokumentu "Zóny 
placeného stání hl. m. Prahy - Strategie 
rozvoje parkování 2020-2025" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.35 Ing. Šíma 

20. 36909 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.40 Ing. Šíma 

21. 36616 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků k navýšení rozpočtové akce 
Bezbariérová opatření a Dopravnímu 
podniku hl.m. Prahy a.s. a k úpravě 
vlastního rozpočtu HMP 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.45 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 36641 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. čtvrtletí 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.50 Ing. Rak 
Mgr. Károly 
JUDr. Thuriová 
Ing. Melkesová 

23. 36747 k Účetním závěrkám příspěvkových 
organizací zřizovaných hl. m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy za rok 
2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.55 Ing. Melkesová 

24. 36748 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

12.00 Ing. Melkesová 

25. 36787 
 
 

k Inventarizační zprávě o inventarizaci 
majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2019 
 
 
 

radní Chabr 12.05 Ing. Kubelka,  
Ph.D. 
Ing. Melkesová 

26. 36520 
 
 

VH 

k účetní závěrce společnosti Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. za rok 2019 
 
 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.10 T. Jílek, předseda 
předst. THMP, 
a.s. 
Ing. Kučera, 
předseda dozorčí 
rady THMP, a.s. 
 

27. 36289 k návrhu peněžitého vkladu do základního 
kapitálu společnosti Technologie hlavního 
města Prahy, a.s. 
 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.15 T. Jílek, předseda 
předst. THMP, 
a.s. 
Ing. Kučera, 
předseda dozorčí 
rady THMP, a.s. 
 

28. 36345 
 
 
 
 

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. DIL/35/04/007191/2019 
 
 
 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.20 Ing. Rak 
T. Jílek, předseda  
předst. THMP,  
a.s. 
Ing. Novotný,  
místopředseda  
předst. THMP,  
a.s. 
 

29. 36806 o aktuálním fungování Realitního portálu 
hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.25 Ing. Rak 

30. 36428 
 
 

k návrhu směny pozemků v k.ú. Stodůlky 
mezi společností Domanský s.r.o. a hl.m. 
Prahou 
 
 
 

radní Chabr 12.30 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 35876 k projektu "Podpora vybraných druhů 

sociálních služeb v krajské síti sociálních 
služeb na území hl.m.Prahy na roky 2019-
2021" 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 12.35 PhDr. Klinecký 

32. 36765 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Centrum sociálních služeb Praha 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 12.40 PhDr. Klinecký 

33. 36873 
 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí grantů formou 
dotace hlavního města Prahy pro rok 2020 
v oblasti sociálních služeb na základě 
"Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných 
občanům hlavního města Prahy pro rok 
2020 - II a Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť- II." 
 
 
 

radní Johnová 12.45 PhDr. Klinecký 

34. 36844 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
 
 

radní Johnová 12.50 PhDr. Klinecký 

35. 36936 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2020 
 
 
 

radní Johnová 12.55 PhDr. Klinecký 

36. 36693 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"stavba  č. 41929 Domov pro seniory Krč 
II"; etapy 0001 (Nový pavilon) a 0002 
(Areálová infrastruktura) projektové 
dokumentace a autorský dozor 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 13.00 Ing. Freimann 

37. 36929 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

13.05 
 

JUDr. Novaková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
38. 36907 

 
 
 

k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR - výzva č. 2 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 13.10 Ing. Blažek 

39. 35747 
 
 
 

k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Pražský voucher 
na inovační projekty spolufinancovaného 
v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR - výzva č. 3 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 13.15 Ing. Blažek 

40. 36827 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotací na základě 
Programu podpory využití volného času 
dětí a mládeže na rok 2020 
 
 
 

radní Šimral 13.20 Mgr. Němcová 

41. 36114 k návrhu na vyhlášení grantového řízení 
hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění v 
roce 2021 pro jednoleté granty a  na léta 
2022 - 2025  pro víceleté granty 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 13.25 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 

42. 36703 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 13.30 P. Slepička, 
pověřený řízením 
Pražské 
informační služby 

43. 36169 k návrhu na zrušení Pravidel pronájmu a 
prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ a na schválení Pravidel 
pronájmu a prodlužování doby nájmu 
bytů a ubytovacích místností v objetech 
HMP nesvěřených MČ a podnájmu a 
prodlužování doby podnájmu bytů v 
bytových domech ve vlastnictví bytových 
družstev 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 13.35 Ing. Tunkl 

44. 36349 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 2874 ze 
dne 13. 11. 2018 a ke schválení nového 
znění Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek v podmínkách hlavního města 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 
 
radní Zábranský 

13.40 Mgr. Dufková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
45. 36796 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem „Pojištění odpovědnosti za škodu 
spojenou s provozem motorového vozidla 
(povinné ručení) a havarijního pojištění 
vozidel pro příspěvkové organizace v 
působnosti odboru SML MHMP “ 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.45 Mgr. Dufková 

46. 36049 k návrhu Organizačního řádu Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.50 Ing. Dederová 

47.  Podání  13.55  
48.  Operativní rozhodování Rady HMP    
49. 36935 k návrhu programu jednání 18. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 18. 6. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

50.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 36575 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 36735 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 36778 ke schválení revize č. 5 Operačního 
programu Praha - pól růstu pro 
programové období 2014 – 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 36807 
 
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu „Technická pomoc 
OP PPR“ z Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR v roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 36729 k revokaci usnesení Rady HMP č.699 ze 
dne 14.4.2020 k zadání koncepční studie 
sídliště Baba a okolí 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 36542 k návrhu OCP MHMP na ukončení 
nájemní smlouvy č. 
NAP/54/09/018961/2020 dohodou 
(smlouva na pronájem tržního místa 
č.1092) 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 36769 k revokaci usnesení Rady HMP č.587 ze 

dne 30.3.2020 k návrhu na rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele na 
veřejnou zakázku "Stavba č. 44544 
Terminál Smíchovské nádraží; projektová 
a inženýrská činnost" 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

8. 36646 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 36647 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na realizaci 
projektu z programu Veřejné informační 
služby knihoven na rok 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

10. 36678 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí určený na výkon sociální 
práce 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

11. 36744 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 36766 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 36785 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
programu Nová zelená úsporám určené 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 3 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 36853 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy na ochranné 
chemické prostředky a ochranné pomůcky 
pro dopravce veřejné dopravy v ZVS k 
prevenci proti COVID-19 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 36854 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
zdravotnických pracovníků 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 36855 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 projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 36879 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 5 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 36883 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19. 36904 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 
neinvestičního příspěvku na výkon 
pěstounské péče od MČ hl. m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 36758 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) 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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21. 36812 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 

neinvestičního příspěvku na výkon 
pěstounské péče od MČ hl. m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 36848 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o poskytnutí účelových 
dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

23. 36828 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
MČ Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

24. 36943 
 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl. m. Prahy 
jako doplatku na jejich podílu na 
finančních prostředcích obdržených jako 
výnos daně z hazardních her a jako odvod 
z loterií v období od 1.12.2019 do 
31.12.2019 a k návrhu na poskytnutí 
účelových dotací městským částem hl. m. 
Prahy obdržených jako výnos z daně z 
hazardních her a jako odvod z loterií v 
období od 1.1.2020 do 31.5.2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

25. 36867 
 
 

k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období 
roku 2019 a k vratkám podílů na daňové 
povinnosti městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

26. 36722 
 
 
 
 

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy 
na rok 2020 a střednědobého výhledu 
rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2025 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

27. 37004 
 
 
 

ke Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření hlavního města Prahy za 
období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 
2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

28. 36644 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Běchovice na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

29. 36712 
 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Lysolaje z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2020 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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30. 36680 

 
 

k návrhu na změnu charakteru, účelu a 
rozšíření účelu finančních prostředků 
ponechaných městským částem k čerpání 
v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

31. 36615 k návrhu úplatného převodu částí 
pozemku parc. č. 1257 v k.ú. Hostivař, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

32. 35229 k  návrhu úplatného převodu částí 
pozemků parc.č. 341/1 a parc.č. 341/8  o 
celkové výměře 128 m2 vše v k.ú. 
Hlubočepy 
 

radní Chabr   

33. 36579 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2512 o výměře 84 m2 v k.ú. 
Strašnice 
 

radní Chabr   

34. 36504 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, 
chodníků, komunikační zeleně, 12 ks 
uličních vpustí, vodorovného a svislého 
dopravního značení a 14 ks veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú 
Jinonice a pozemků parc. č. 962/19,  
962/20,  963/12, 963/13, 963/19, 963/22 a 
963/24 v k.ú. Jinonice, obec Praha z 
vlastnictví Next development s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

35. 36040 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 432/5 a pozemku parc. č. 438/2, oba v 
k. ú. Radlice, obec Praha, a dále pozemku 
parc. č. 4941/6 v k. ú. Smíchov, obec 
Praha, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

36. 36070 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikace včetně 8 ks vpustí, 1 ks 
liniového žlabu a 23 dopravních značení 
na této komunikaci, parkovacích stání, 
chodníků, městské zeleně včetně 43 ks 
stromů, to vše na pozemcích parc.č. 
1569/33, 1569/71, 1569/117, 1569/293, 
1569/294, 1569/303, 1569/304,  
1569/305, 1569/307, 1569/163, 1569/164, 
1569/165, 1569/166, 1569/167, 1569/168, 
1569/175, 1569/191 a 1569/192 v k.ú. 
Stodůlky a pozemků parc.č. 1569/33, 
1569/71, 1569/117, 1569/293, 1569/294, 
1569/303, 1569/304,  1569/305, 
1569/307, 1569/163, 1569/164, 1569/165, 
1569/166, 1569/167, 1569/168, 1569/175, 
1569/191 a 1569/192 v k.ú. Stodůlky, 
obec Praha z vlastnictví Skanska Reality 
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   
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37. 36726 k návrhu na úplatné postoupení 

pohledávek hlavního města Prahy 
bytovému družstvu 
 

radní Chabr   

38. 36760 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kteru se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha - 
Šeberov (stavby veřejného osvětlení v 
k.ú. Šeberov) 
 

radní Chabr   

39. 36702 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na dotační program 
"Program na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních v období 
2019 - 2021 pro rok 2020" 
 

radní Šimral   

40. 36710 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

41. 36716 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

42. 36759 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatřeních a jejich finanční náročnosti R 
44 - 99 k 30.4.2020" 
 

radní Šimral   

43. 36860 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

44. 36832 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

45. 36891 k návrhu na opakované zřízení přípravné 
třídy základní školy v příspěvkové 
organizaci Základní škola pro žáky s 
poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní Šimral   
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46. 36869 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

 
radní Šimral   

47. 36900 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 
 

radní Šimral   

48. 36517 
 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola stavební a Střední průmyslová škola 
stavební, Praha 1, Dušní 17 
 

radní Šimral   

49. 36626 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

50. 36480 k návrhu na změnu členství v komisi 
Rady HMP pro udělování grantů hl. m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 
 

radní Třeštíková   

51. 36837 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření 
městských částí hl. m. Prahy za rok 2020 
Magistrátem hl. m. Prahy na období do 
30.6.2021 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

52. 35740 k návrhu na uzavření dvou dohod o 
používání výplatního stroje k úhradě cen 
za poštovní služby 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

53. 36810 k revokaci usnesení Rady HMP č.950 ze 
dne 11.5.2020 k návrhu Úkolů odborů 
Magistrátu hlavního města Prahy a 
zvláštních organizačních jednotek 
Magistrátu hlavního města Prahy v 
samostatné působnosti 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

54. 36751 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
6.5.2020 do 12.5.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

55. 36921 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.5.2020 do 19.5.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 
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