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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 

 

20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 15. 10. 2020 od 8,30 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 16. 10. 2020) 

 

  
  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 

Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 

 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 

Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 

 

 

* Z-8756 k "Petici za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem na 

pozemku p. č. 4232/4 v k. ú. Horní Počernice" 

 

*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

JUDr. Jaroslava 

Janderová, 

předsedkyně Výboru 

kontrolního ZHMP 

* Z-8757 k "Petici za nesouhlas se změnou územního plánu parcely č. 

1829/1, 2, 3, 4 v k. ú. Modřany, tzv. louky Na Hupech" 

 

*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.30 

JUDr. Jaroslava 

Janderová, 

předsedkyně Výboru 

kontrolního ZHMP 

1 Z-8776 k podpoře podnikání v hl. m. Praze 

 

zařazen na říjnový program na 19. ZHMP dne 17.9.20 

zastupitel Pilný 

2 Z-8534 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 Z-8676 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

primátor  

hl.m. Prahy 

4 Z-8669 k návrhu změny ÚP - Z 2930 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 

V) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

5 Z-8680 k zamítnutí návrhu změny ÚP – Z 2993 a Z 3018 (fáze „návrh“, 

vlna 09) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

6 Z-8683 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – 1. skupina (fáze "návrh" + 

"OOP", vlna 19) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

7 Z-8705 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + "OOP", vlna 

14) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

8 Z-8702 k návrhu na přerušení pořizování změny ÚP - Z 3269 (fáze 

„návrh“, vlna 17) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

9 Z-8697 k návrhu na ukončení pořizování změny/úpravy ÚP - U 1342 (fáze 

„návrh“, vlna 04 úprav) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

10 Z-8711 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1371 (fáze „návrh“ 

+ „OOP“, vlna 07 úprav) 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

11 Z-8721 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1311 (fáze "návrh" 

+ "OOP", vlna 03 úprav) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

12 Z-8682 k návrhu zadání změn ÚP – 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 18) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

13 Z-8677 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3308 (fáze 

"zadání“, vlna 18) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 
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14 Z-8685 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3132 (fáze "zadání", vlna 12) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

15 Z-8405 k návrhu na pořízení změny ÚP - 136/2019 (fáze "podnět", vlna 

24) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

16 Z-8440 k návrhu na pořízení změny ÚP - 265/2019 (fáze "podnět", vlna 

26) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

17 Z-8441 k návrhu na pořízení změny ÚP - 301/2019 (fáze "podnět", vlna 

26) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

18 Z-8468 k návrhu na pořízení změny ÚP - 295/2019 (fáze "podnět", vlna 

26) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

19 Z-8688 k návrhu na pořízení změny ÚP - 270/2019 (fáze "podnět", vlna 

29) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

20 Z-8489 k návrhu na pořízení změny ÚP - 46/2016 (fáze "podnět", vlna 26) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

21 Z-8699 k návrhu na souběžné pořízení návrhu na pořízení změny ÚP - 

38/2020 a návrhu na pořízení AZUR HMP č. 11 (fáze „podnět“, 

samostatně pořizovaná) a návrhu na ukončení pořizované změny 

ÚP - Z 2531 (fáze „návrh“, vlna CVZ I) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

22 Z-8716 k návrhu na pořízení změny ÚP - 99/2020 (fáze "podnět", 

samostatně projednávaná) 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

23 Z-7681 k návrhu směny částí pozemků v k.ú. Smíchov mezi hl.m. Prahou 

a společností NETAL, a.s. 

 

I. náměstek primátora  

Hlaváček 

 

24 Z-8639 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie 

Praha 2020 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

25 Z-8550 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha 12 

na realizaci adaptace MŠ Pastelka, Platónova 3288/28, 143 00 

Praha 4 – Modřany 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

26 Z-8652 k návrhu OCP MHMP na změnu zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, 171 

00 Praha 7, IČO: 00064572 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

27 Z-7502 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 517 v k. ú. Koloděje 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

28 Z-8710 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 513 a parc. č. 586 v 

k.ú. Koloděje, obec Praha, do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

náměstek primátora 

Hlubuček 

29 Z-8696 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Dopravního 

podniku, a.s. a zavedení nových investičních akcí v kap. 03 do 

centrálního číselníku akcí v roce 2020 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

30 Z-8700 k návrhu na uzavření dodatku číslo 2 smlouvy č. 110/2020 o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 
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31 Z-8145 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 229/1, 229/2, 229/3, 

229/4, 1424/4 a 226/3 k.ú. Jinonice, obec Praha do vlastnictví 

hl.m. Prahy, poskytnutí náhrady ze ztráty podnikání a úpravu 

rozpočtu kapitálových výdajů investičních akcí v roce 2020 v kap. 

03 – Doprava 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

32 Z-8727 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 1 

v roce 2019 

náměstek primátora  

Scheinherr 

33 Z-8728 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 2 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

34 Z-8729 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 3 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

35 Z-8730 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 4 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

36 Z-8731 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 5 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

37 Z-8732 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 6 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

38 Z-8733 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 7 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

39 Z-8734 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 8 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

40 Z-8735 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 9 

v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

41 Z-8736 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 

13 v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

42 Z-8737 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 

16 v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

43 Z-8738 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v městské části Praha 

22 v roce 2019 

 

náměstek primátora  

Scheinherr 

44 Z-8770 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí 

účelových dotací městským částem hl. m. Prahy 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

45 Z-8707 k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých 

městským částem hl.m. Prahy a jednotkám sboru dobrovolných 

hasičů na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením 

nového typu koronaviru 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

46 Z-8664 k návrhu na změnu charakteru části dotace poskytnuté městské 

části Praha - Zličín z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a 

ponechané k využití ke stejnému účelu v roce 2020 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

47 Z-8742 k návrhu na rozšíření účelu ponechaných finančních prostředků na 

rok 2020 městské části Praha – Běchovice 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 
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48 Z-8658 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace  MČ Praha - 

Suchdol na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 

projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

49 Z-8645 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 

50 Z-8723 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

hl.m. Prahy v roce 2020 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční 

náhrady v katastrálním území Nedvězí 

 

náměstek primátora 

Vyhnánek 

51 Z-8558 k návrhu směny pozemku parc.č. st. 59/1 a části pozemku parc.č. 

6/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc.č. 6/4 ve 

vlastnictví Obce Jankov a směny části pozemku parc.č. 6/2 a části 

pozemku parc.č. 6/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku 

parc.č. 6/3 ve vlastnictví fyzických osob, vše v k.ú. Odlochovice, 

obec Jankov, okres Benešov 

 

radní Chabr 

52 Z-8572 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 967/1, parc.č. 967/2, 

parc.č. 967/3 a parc.č. 967/4, vše v k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr 

53 Z-8565 úplatný převod části pozemku parc. č. 898/3 o výměře 52 m2 v 

k.ú. Michle 

 

radní Chabr 

54 Z-8614 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 107/7 a parc. č. 

109/7, oba v k.ú. Střešovice 

radní Chabr 

55 Z-8494 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1975/9, k.ú. 

Košíře Bytovému družstvu Slavická 1153, IČO: 021 45 014 

 

radní Chabr 

56 Z-8605 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 142/2, k.ú. Braník 

 

radní Chabr 

57 Z-8563 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2131/4, k.ú. Krč 

 

radní Chabr 

58 Z-8194 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 267/1 o výměře 

585 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr 

59 Z-6839 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 748, parc. č. 130/2 a 

st. č. 236 v k. ú. Lhotka u Mělníka, obec Lhotka, a pozemků parc. 

č. 836, parc. č. 809/1 a st. č. 207 v k. ú. Střemy, obec Střemy, do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

60 Z-8637 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 544/7 k. ú. Labská, 

obec Špindlerův Mlýn z vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 

01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 10 odst. 5 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

radní Chabr 

61 Z-8607 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2183/59 o výměře 

103 m2 v k.ú. Žižkov, 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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62 Z-8642 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyje, Nebušice a 

Újezd nad Lesy z vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 

01312774 do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

radní Chabr 

63 Z-8153 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č.   

1880/10, parc. č. 1880/14 v k.ú. Vršovice, parc.č.  836/26, parc.č.   

836/51, parc.č.  836/52,  parc. č. 1118/4  v k.ú. Čimice, parc. č. 

2930/27,parc. č. 3021/3,  parc. č. 3100/1,  parc. č. 3100/10  v k.ú.  

Žižkov   z vlastnictví České republiky,  příslušnost hospodařit  s 

majetkem státu Armádní  Servisní příspěvková organizace, IČO: 

60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 

do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

64 Z-8551 k návrhu na bezúplatné nabytí 14 ks sloupů veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení v k. ú. Letňany z vlastnictví společnosti 

Rezidence Veselská s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

65 Z-8591 k návrhu na bezúplatné nabytí 43 ks sloupů veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení a zapínacího místa v k. ú. Horní 

Měcholupy z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk 

s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

66 Z-8530 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení v k. ú. Čakovice z vlastnictví 

společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

67 Z-8660 k návrhu na bezúplatné nabytí 39 ks sloupů veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení a zapínacího bodu v k. ú. Řeporyje z 

vlastnictví společnosti Kamýk Developers, s.r.o. a společnosti 

Staviltech s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

68 Z-8693 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 správy věcí z 

vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  

 

Svěření: 

Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

Praha 10 (pozemky v k.ú. Michle) 

Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 

Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 

Praha 5 (pozemek v k.ú. Hlubočepy) a Praha 10 (pozemky v k.ú. 

Strašnice) 

Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 

 

Odejmutí: 

Praha - Ďáblice (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Ďáblice) 

radní Chabr 

69 Z-8719 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 a odejmutí správy 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 

Praha 16 (pozemky v k.ú. Radotín) a k návrhu na změnu zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, 

Loučanská 520 

 

radní Chabr 
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70 Z-8754 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 

9 (pozemky v k.ú. Střížkov) 

 

radní Chabr 

71 Z-8632 k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby 

zajišťované a financované hlavním městem Prahou v roce 2020 

 

radní Johnová 

72 Z-8647 k návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby 

hlavním městem Prahou v roce 2021 

 

radní Johnová 

73 Z-8749 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 

dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy v roce 2020 

 

radní Johnová 

74 Z-8480 k návrhu na poskytnutí jednorázové individuální účelové 

neinvestiční dotace spolku soft palm z. s. ve výši 2,9 mil. Kč 

 

radní Johnová 

75 Z-8741 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy Metropolitní nemocnice Na Františku a záměru 

vytvoření modelu Metropolitního zdravotnického konsorcia 

 

radní Johnová 

76 Z-8613 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

hlavního města Prahy Centrum sociálních služeb Praha 

 

radní Johnová 

77 Z-8751 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

hlavního města Prahy Domov pro seniory Zahradní Město 

 

radní Johnová 

78 Z-7697 k návrhu na změnu lokality realizace investiční akce při zachování 

účelu dotace poskytnuté MČ Praha 22 v roce 2018 a ponechané k 

využití v roce 2019 a dále v roce 2020 

 

radní Šimral 

79 Z-8641 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Základní škola a 

Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, 

Vídeňská 800 

radní Šimral 

80 Z-8628 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

radní Šimral 

81 Z-8640 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

radní Šimral 

82 Z-8714 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

radní Šimral 

83 Z-8708 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 2 

 

radní Šimral 

84 Z-8552 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 

300 a změnu zápisu této příspěvkové organizace v rejstříku škol a 

školských zařízení 

radní Šimral 
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85 Z-8566 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 

 

radní Šimral 

86 Z-8324 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 

3067/1, Záběhlice, 106 00  Praha 10 a na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, se 

sídlem U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00 

 

radní Šimral 

87 Z-8609 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, 

Ústavní 91 

 

radní Šimral 

88 Z-8689 k návrhu na změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Praha 4 - 

Hobby centrum 4, příspěvkové organizace hl. m. Prahy, v 

působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral 

89 Z-8650 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2020 

 

radní Třeštíková 

90 Z-8653 ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy 

 

radní Třeštíková 

91 Z-8524 k návrhu na organizační opatření související se zrušením 

příspěvkové organizace Pražská informační služba 

radní Třeštíková 

92 Z-8596 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Muzeum hlavního města Prahy 

 

radní Třeštíková 

93 Z-8717 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 

11, Městské části Praha 7, Městské části Praha - Lysolaje, Městské 

části Praha 3 a Městské části Praha 10 

 

radní Zábranský 

94 Z-8722 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 

kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 

– Vinoř 

 

radní Zábranský 

95 Z-7341 k úpravě statutu Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl.m. 

Prahy - revokace usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/51 ze 

dne 26.1.2017, k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP 

č 4/2 ze dne 19.2.2015 k návrhu na zřízení fondu rozvoje 

sociálního bydlení na území hlavního města Prahy  

radní Zábranský 

96 Z-8654 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci 

projektu "MHMP - sociální bydlení", financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost, městským částem 

 

radní Zábranský 

97 Z-8747 k záměru vyhlášení veřejné soutěže na úplatného nabytí objektů k 

bydlení hl. m. Prahou 

 

radní Zábranský 

98 Z-8666 k Dostupnému družstevnímu bydlení v hl. m. Praze 

 

odložen dne 17.9.20 

zastupitel Prokop 

99  Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas 

ZHMP 

 

odložen dne 17.9.20 

zastupitel Pospíšil 

100  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 

ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-8743 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 

v Praze 

náměstek primátora 

Scheinherr 

2 Z-8718 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 

růstu ČR 
primátor  

hl.m. Prahy 

 

3 Z-8651 k zajištění dočerpání alokace Operačního programu Praha - pól 

růstu ČR 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

4 Z-8694 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 

města Prahy 

primátor  

hl.m. Prahy 

 

5 Z-8681 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 

úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2020 v kap. 0416 

radní Šimral 

 


