PROGRAM
26. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 8. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis ze 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 7. 2021
- zápis z 25. jednání Rady HMP ze dne 2. 8. 2021
BOD

TISK

1.
2.

39563

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Zajištění maintenance programového
vybavení spisové služby a jejich modulů
pro HMP“ a k úpravě celkových nákladů
akce

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

3.

41361 k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Technická provozní podpora
internetového portálu hl. m. Prahy
praha.eu“

primátor hl.m.
Prahy

10.15

4.

40927 k předložení Zprávy o ukončení projektu
a získaných poznatcích k pilotnímu
projektu „Intenzita pěší dopravy ve
veřejném prostoru“, dílčího příkazu a
smlouvy za účelem poskytování služeb
zjišťování intenzity pěší dopravy ve
veřejném prostoru

primátor hl.m.
Prahy

10.20

5.

40441 k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky „Návrh, implementace a provoz
technologické a aplikační podpory
MHMP “

10.25

Mgr. Károly

6.

41385 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Zajištění provozu a podpory
programového vybavení SIEM“

primátor hl.m.
Prahy

10.30

Mgr. Károly

7.

41199 k pokračování realizace mezinárodního
projektu STEPHANIE

primátor hl.m.
Prahy

10.35

Ing. Andrle

8.

41421 k návrhu na zavedení nových investičních I. náměstek
akcí příspěvkové organizace Institut
primátora
plánování a rozvoje hl. m. Prahy do
Hlaváček
centrálního číselníku akcí vlastního hl. m.
Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

1

Ing. Krch

Ing. Krch
M. Fišer, předs.
předst. OICT, a.s.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.45

Ing. Čemus

10.

41437 k návrhu na zavedení nových investičních I. náměstek
akcí příspěvkové organizace Pražská
primátora
developerská společnost do centrálního
Hlaváček
číselníku akcí vlastního hl. m. Prahy v
kap. 01 - Rozvoj obce a v kap.04 Školství, mládež a sport

10.50

Ing. Čemus
P. Urbánek,
ředitel Pražské
developerské
společnosti

11.

41144 k návrhu na úpravu rozpočtu investičních
výdajů příspěvkové organizace Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy a k
návrhu úpravy rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy v roce 2021 a k návrhu na zavedení
nové investiční akce příspěvkové
organizace Institut plánování a rozvoje hl.
m. Prahy do centrálního číselníku akcí v
roce 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

39285

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Ing. Šíma
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

11.05

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

BOD

TISK

9.

41175 k výzvě Městského soudu v Praze, aby
rada hlavního města Prahy v řízení o
žalobě proti rozhodnutí rady hlavního
města Prahy ze dne 16. března 2020, č.j.
MHMP 258068/2020, zahájeném dne 21.
května 2020 pod sp. zn. 15 A 52/2020
předložila soudu vlastní vyjádření k
žalobě, popř. aby se ztotožnila s obsahem
vyjádření k žalobě ze dne 10. července
2020, které soudu podal Magistrát
hlavního města Prahy

12.

MATERIÁL

k rekonstrukci ulice Jana Želivského

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Scheinherr
12.

14.

40672

39018

k revokaci usnesení Rady HMP č.1006 ze
dne 27.5.2019 k návrhu pokračování a
rozvoje projektu Pražské židle a stolky a k
úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v
roce 2021

I. náměstek
primátora
Hlaváček

ke změně stanov společnosti Kolektory
Praha, a.s.

náměstek
primátora
Hlubuček

11.10

Ing. Paneš, Ph.D.
Ing. Švec, předs.
předst. Kolektroy
Praha, a.s.
Ing. Hejma,
předs. dozorčí
rady Kolektory
Praha, a.s.

k návrhu na vyhlášení Programu v oblasti
prevence kriminality pro rok 2022

náměstek
primátora
Hlubuček

11.15

Ing. Mezková

radní Třeštíková

VH

15.

40800

2

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

41012 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
účastníka na veřejnou zakázku "Stavba č.
8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení
do Běchovic, etapa 0002 stoka H2
Běchovická"; geotechnický monitoring

náměstek
primátora
Hlubuček

11.20

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

17.

41087 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o spolupráci mezi Hlavním
městem Prahou a Pražskou
vodohospodářskou společností a.s., pro
akci Stavba č. 0057 „Prodloužení stoky
A2, etapa 0004, část 05 - splašková
kanalizace Jih a část 06 - dešťová
kanalizace Jih, I. fáze; stavební práce“

náměstek
primátora
Hlubuček

11.25

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

18.

40717 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
40297 TV Hloubětín, etapa 0007
Mochovská I; stavební práce"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.30

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

19.

41004 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3103
TV Lochkov, etapa 0013 Propojovací
chodník; zhotovitel"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.35

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

20.

41224 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 0100
TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.40

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

21.

40827 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky na stavební
práce "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač
H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002
- stoka H2 Běchovická"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.45

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

22.

40641 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
45109 Záchranná stanice pro volně žijící
živočichy; zhotovitel", k návrhu usnesení
Rady HMP předložit Zastupitelstvu hl.m.
Prahy ke schválení budoucí originární
nabytí vlastnického práva k nemovitosti
do majetku hl.m. Prahy na základě této
veřejné zakázky a k návrhu na úpravu
celkových nákladů investiční akce

náměstek
primátora
Hlubuček

11.50

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

23.

34651

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „stavba č. 0093
TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická;
stavební práce “

náměstek
primátora
Hlubuček

11.55

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

24.

37323 k záměru odboru investičního MHMP na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 3090 primátora
TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I. - Hlubuček
Jáchymovská"

12.00

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

BOD

TISK

16.

MATERIÁL

3

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

40476 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky „stavba č. 3119
TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 1.
oblast; stavební práce“

náměstek
primátora
Hlubuček

12.05

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

26.

39714

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"St. č. 42479 Obchvatová komunikace
Písnice, projekt"

náměstek
primátora
Scheinherr

12.10

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

27.

40813

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
40759 Multifunkční operační středisko
Malovanka, etapa 0002 Dopravní řídící
ústředna - změna DVZ"

náměstek
primátora
Scheinherr

12.15

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

28.

41247 o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 45029 Rek. a dost.
Průmyslového paláce; zhotovitel“

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.20

Ing. Kalina, MBA
Ing. Freimann

29.

41321 k návrhu na zřízení příspěvkové
organizace Pražské společenství
obnovitelné energie

náměstek
primátora
Hlubuček

12.25

RNDr. Kyjovský

30.

41204

k účasti na Evropském týdnu mobility a
náměstek
Dnu bez aut 2021, k úpravě rozpočtu
primátora
vlastního hl. m. Prahy a k poskytnutí
Scheinherr
finančních prostředků formou účelové
neinvestiční dotace na organizaci akce
Den bez aut MČ Praha 13, Praha-Suchdol
a Praha-Újezd

12.30

Ing. Šíma

31.

41428

k Pilotnímu projektu zapojení sdílených
kol do pražské integrované dopravy na
území hlavního města Prahy a k návrhu
na úpravu rozpočtu vlastního hl m. Prahy
v kap. 03 - Doprava v roce 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

12.35

Ing. Šíma
Ing. et Ing.
Tomčík, ředitel
ROPID

32.

41397 k návrhu na uzavření Smlouvy o
náměstek
spolupráci mezi hl. m. Prahou a
primátora
společností Výstaviště Praha, a.s., na
Vyhnánek
vykonávání činností směřujících k
přípravě na převzetí areálu Holešovické
tržnice od 1.7.2022 za sjednanou odměnu
a k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o zajištění správy a nájmu areálu
Výstaviště Praha č.
SPR/35/04/010655/2021

12.40

Ing. Rak
zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

33.

41291 Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města
Prahy za 1. pololetí 2021

12.45

BOD

TISK

25.

MATERIÁL

4

náměstek
primátora
Vyhnánek

Ing. Paneš, Ph.D.
JUDr. Thuriová
Ing. Rott
Ing. Rak
Ing. Kalina, MBA

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Chabr

12.50

Ing. Rak

40470 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 městským částem
Praha 10 a Praha - Zbraslav (stanovení
závazných podmínek pro další nakládání
se svěřenými nemovitostmi)

12.55

Mgr. Dytrychová

BOD

TISK

MATERIÁL

34.

39709 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
s názvem „Dodávky prvků pražského
mobiliáře - uliční vybavení“

35.

PŘIZVANÍ

- stažen 14.6.21
36.

41205 k oznámení záměru městské části Praha 1
na prodej věci z vlastnictví hl.m. Prahy,
svěřené do správy městské části Praha 1,
pozemku v k.ú. Staré Město,
předloženého podle § 18 odst. 1 písm. a)
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

13.00

Mgr. Dytrychová

37.

41280 k oznámení záměru městské části Praha Zličín na prodej věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřených do
správy městské části Praha - Zličín,
pozemků v k.ú. Zličín, předloženého
podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a)
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

13.05

Mgr. Dytrychová

38.

41109 k návrhu na schválení výpovědi z nájemní radní Chabr
smlouvy a vyjádření vůle k neprodloužení
nájemní smlouvy

13.10

Ing. Rak
Zástupce AK
Císař, Česka,
Smutný, s.r.o.

5

BOD

TISK

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

39.

40446 k návrhu na úplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc.č. 633 včetně budovy č.p. 517
(bydlení), která je jeho součástí, pozemku radní Zábranský
parc.č. 634 včetně budovy č.p. 522
(bydlení), která je jeho součástí, pozemku
parc.č. 635 včetně budovy č.p. 518
(bydlení), která je jeho součástí, pozemku
parc.č. 636 včetně budovy č.p. 519
(bydlení), která je jeho součástí, pozemku
parc.č. 638 včetně budovy č.p. 516
(bydlení), která je jeho součástí, pozemku
parc.č. 639 včetně budovy č.p. 515
(bydlení), která je jeho součástí a
pozemku parc.č. 641/6 včetně budovy č.p.
329 (obč. vyb.), která je jeho součástí,
nazývané též Areál Skloněná, to vše v kat.
území Vysočany, z vlastnictví
Dopravního podniku hlavního města
Prahy, akciová společnost, IČO:
00005886, se sídlem Sokolovská 42/217,
190 00 Praha 9 - Vysočany, do vlastnictví
HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu
vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 HOSPODÁŘSTVÍ vč. úpravy celkových
nákladů akce č. 45184 - Výkupy pozemků
budov a staveb – HOM

13.15

Ing. Rak
Ing. Witowski,
gen. řed. DP
HMP, a.s.

40.

40860 k záměru odboru zdravotnictví MHMP na radní Johnová
realizaci veřejné zakázky "Zpracování
projektové dokumentace - Rekonstrukce
vily Mrázovka"

13.20

Mgr. Ježek

MATERIÁL

- přerušen 2.8.21
41.

41377 k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku organizace hl. m. Prahy Správa
pražských hřbitovů a úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy kap. 08 odboru
ZDR MHMP v roce 2021, poskytnutí
investičního příspěvku zřizovatele z
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na
investiční akci č. 0000000 s názvem
"Programové vybavení pro SPH"
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Správa pražských hřbitovů a zavedení
nové investiční akce do centrálního
číselníku včetně stanovení celkových
nákladů akce

radní Johnová

13.25

Mgr. Ježek

42.

40848 k návrhu na poskytnutí účelových
neinvestičních dotací městským částem
hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti
pomoci lidem bez domova na lokální
úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2021

radní Johnová

13.30

Ing. Mezková

6

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

41392 k návrhu na vyhlášení 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 2022

radní Johnová

13.35

Ing. Mezková

44.

41357 k Programu podpory registrovaných
sociálních služeb poskytovaných
občanům hlavního města Prahy pro rok
2022

radní Johnová

13.40

Ing. Mezková

45.

41389 k návrhu na vyhlášení 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 2021- II.

radní Johnová

13.45

Ing. Mezková

46.

41174 k návrhu na schválení Pravidel pro
zajišťování externích právních služeb pro
potřeby hlavního města Prahy nebo
Magistrátu hlavního města Prahy

radní Kordová
Marvanová

13.50

Mgr. Plíšek

47.

40932 k záměru odboru SML MHMP na
realizaci veřejné zakázky s názvem
"Zajištění provozu mobilních ledových
kluzišť"

radní Šimral

13.55

Mgr. Němcová

48.

41264 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Smíchovská SPŠ, P 5 - vybudování haly
pro prakt. cvičení" v areálu Smíchovské
střední průmyslové školy, Praha 5,
Preslova 25 a na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy

radní Šimral

14.00

Mgr. Němcová

49.

41465 k návrhu Memoranda o spolupráci při
organizaci Central European Jamboree
2022

radní Šimral

14.05

Mgr. Němcová

50.

40812 k návrhu na schválení smluv o partnerství radní Šimral
s finančním příspěvkem mezi hl. m.
Prahou a partnery projektu financovaného
z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání - iKAP 2

14.10

Mgr. Němcová

51.

40993 k návrhu na vyhlášení Programu podpory
sportu a tělovýchovy v hlavním městě
Praze pro rok 2022

radní Šimral

14.15

Mgr. Němcová

52.

41461 k návrhu SML MHMP na zavedení
radní Šimral
nových investičních akcí do centrálního
číselníku akcí včetně stanovení celkových
nákladů investičních akcí

14.20

Mgr. Němcová

BOD

TISK

43.

MATERIÁL

7

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

40834 k návrhu na schválení smluv o partnerství
s finančním příspěvkem v projektu
"Implementace Krajského akčního plánu
2 - Inovace ve vzdělávání" a k návrhu na
úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021
v kap. 04

radní Šimral

14.25

Ing. Žabka

54.

40715 k návrhu na schválení nového znění
Stanov Dobrovolného svazku obcí České
dědictví UNESCO

radní Třeštíková

14.30

Mgr. Skalický

55.

41180 k návrhu na vyhlášení Programu podpory radní Třeštíková
aktivit národnostních menšin na území hl.
m. Prahy pro rok 2022 a Programu
podpory aktivit integrace cizinců na
území hl. m. Prahy pro rok 2022

14.35

MgA. Sulženko,
Ph.D.
Mgr. Hajná

56.

41202 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2021

radní Třeštíková

14.40

MgA. Sulženko,
Ph.D.

57.

41326 k návrhu odprodeje přebytečného
movitého majetku GHMP, příspěvkové
organizace zřizované hl. m. Prahou

radní Třeštíková

14.45

MgA. Sulženko,
Ph.D.
PhDr. Juříková,
ředitelka Galerie
HMP

58.

41272 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení radní Zábranský
veřejné zakázky s názvem "Dům pro nový
začátek - zajištění činností pro výstavbu"
v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ

14.50

Ing. Rak

59.

41020 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Zábranský
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s
názvem Rekonstrukce objektu bývalého
hotelu Opatov - zhotovitel stavby "Dům
pro nový začátek" a na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy včetně úpravy
celkových nákladů u akce č. 44071 - Dům
Opatov

14.55

Ing. Rak

60.

41304 k účasti na mezinárodních aktivitách
týkajících se řešení bezdomovectví

radní Zábranský

15.00

61.

41533 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a
k návrhu na poskytnutí dotace Městské
části Praha 11 a dotace Městské části
Praha 7 v roce 2021

radní Zábranský

15.05

Ing. Tunkl

62.

41484 k návrhu na navýšení kvóty bytů hl.m.
Prahy pro vybrané profese - příslušníky a
zaměstnance Hasičského záchranného
sboru hlavního města Prahy

radní Zábranský

15.10

Ing. Tunkl

BOD

TISK

53.

MATERIÁL

8

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

63.

41102 k návrhu na jmenování ředitelky odboru
ředitel MHMP
evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy

64.
65.
66.

41425

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 29. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 9. 9. 2021

ČAS

PŘIZVANÍ

15.15

Ing. Dederová
Mgr. Dytrychová

15.20
primátor hl.m.
Prahy

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

67.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

41407

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

2.

41408 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

primátor hl.m.
Prahy

3.

41216

ke schválení projektů v rámci 33. výzvy
Operačního programu Praha – pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy
náměstek
primátora
Scheinherr

4.

41360

ke schválení projektů v rámci 57. výzvy
Operačního programu Praha – pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

5.

41388

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

6.

41560

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

7.

41445 ke zprávě o činnosti Rady HMP za I.
pololetí roku 2021

primátor hl.m.
Prahy

9

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

8.

41172

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
prodloužení trvání dočasné stavby
novinového stánku umístěného na
pozemku parc. č. 2942/1 v k.ú. Nusle,
Praha 4, a to do 31.12.2022

I. náměstek
primátora
Hlaváček

9.

41187

k povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy pro
stavbu s názvem „Stavba sítě
elektronických komunikací v lokalitě
Praha 4 Krč – Zálesí 0884/20 FTTH, PH
– 4, Krč – Zálesí, CG OK SAP 11010101445“ na pozemcích parc. č. 2276/2,
2581/71, 2581/72, 2581/93, 3315/1,
3315/10, 3270/4 a 3337/1 v k.ú. Krč,
Praha 4

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.

41241

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 01 – Rozvoj
obce

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.

40036

k návrhu na úplatné nabytí části pozemku náměstek
č. parc. 70 v kat. ú. Řepy do vlastnictví hl. primátora
m. Prahy
Hlubuček

12.

38206 k návrhu OCP MHMP na úpravu
celkových nákladů investiční akce p.o.
Zoologická zahrada hl.m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček

13.

40264

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy s fyzickou osobou na
dobu neurčitou na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

14.

40948

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy s fyzickou osobou na
dobu neurčitou na část pozemku ve
vlastnictví HMP, svěřeného do správy
OCP MHMP

náměstek
primátora
Hlubuček

15.

41258 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů odboru INV MHMP a
neinvestičního transferu příspěvkové
organizaci Lesy hl.m. Prahy

16.

41314

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
a běžných výdajů INV MHMP v roce
primátora
2021 v kap. 07 – Bezpečnost
Hlubuček

17.

41394

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
vlastního hlavního města Prahy v kapitole primátora
02 - Městská infrastruktura
Hlubuček

náměstek
primátora
Hlubuček

10

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

18.

40627 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č.
parc. 1502/25, 1807/1, 1807/3, 1810/5,
1810/31, 1810/53, 1810/84, 1811/4,
1870/1 a 1870/3 v kat. ú. Dubeč do
vlastnictví hl. m. Prahy

19.

41489 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí
primátora
účelových dotací městským částem Praha- Hlubuček
Ďáblice a Praha-Březiněves

20.

41401 k návrhu zavedení nové investiční akce do náměstek
centrálního číselníku akcí
primátora
Hlubuček

21.

41333

k návrhu na změnu charakteru účelových
investičních dotací poskytnutých MČ
Praha - Nedvězí a MČ Praha - Dolní
Počernice v roce 2021 z rozpočtu hl. m.
Prahy na dotace neinvestiční

22.

40428

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení
náměstek
práva stavby mezi obchodní společností
primátora
Letiště Praha, a.s. a hlavním městem
Hlubuček
Prahou a navýšení celkových investičních
nákladů akce č. 44528 - Modernizace
základny letecké záchranné služby

23.

40868

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

24.

41057

k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

25.

41088

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 3168/75 v k.ú. Zbraslav, obec
Praha

náměstek
primátora
Scheinherr

26.

41189

k návrhu na uzavření smlouvy o předání
práv a povinností stavebníka s Městskou
částí Praha 9

náměstek
primátora
Scheinherr

27.

41446

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. Hl. m.
Prahy a na zavedení nové investiční akce
– Revitalizace autobusového terminálu
Černý most v roce 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

28.

40722 k poskytnutí účelové investiční dotace
náměstek
Městské části Praha-Klánovice na
primátora
projektovou přípravu bezbariérové úpravy Scheinherr
zastávek MHD

11

náměstek
primátora
Hlubuček

náměstek
primátora
Hlubuček

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

29.

41176 k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 2430/2 v k.ú. Zbraslav, obec
Praha, do vlastnictví hlavního města
Prahy

30.

41305 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP náměstek
na rok 2021 v kap. 03 – Doprava
primátora
Scheinherr
41486 k poskytnutí účelových dotací městským náměstek
částem na majetkoprávní vypořádání při
primátora
přípravě komunikací pro bezmotorovou a Scheinherr
kolejovou dopravu

31.

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ
náměstek
primátora
Scheinherr

32.

41549 k návrhu na zavedení investičních akcí
Dopravního podniku, a.s. v kap. 03 do
centrálního číselníku akcí v roce 2021

33.

41577

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2
náměstek
Smlouvy č. 110/2021 o poskytnutí
primátora
finančních prostředků z rozpočtu Státního Scheinherr
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

34.

41594

k návrhu na zavedení investičních akcí
vlastního hlavního města Prahy v kap. 03
- MHMP ODO-SK do centrálního
číselníku akcí v roce 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

35.

41110

k návrhu na změnu účelu investiční
dotace ponechané MČ Praha – Vinoř
k využití v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

36.

41163

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnutý transfer ze Státního fondu
životního prostředí ČR v souvislosti
s financováním projektu z Národního
programu Životní prostředí – určený na
pořízení Elektromobilů pro Prahu

náměstek
primátora
Vyhnánek

37.

41228

k návrhu na poskytnutí účelové investiční náměstek
a neinvestiční dotace městské části Praha primátora
– Řeporyje na vrub kapitoly 1016 –
Vyhnánek
rezerva na spolufinancování projektů
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

38.

41325

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021

39.

41339

k návrhu na poskytnutí účelových
náměstek
investičních dotací městské části Praha 14 primátora
na vrub kapitoly 1016 – rezerva na
Vyhnánek
spolufinancování projektů EU/EHP
z rozpočtu hlavního města Prahy

12

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

40.

41358

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy
náměstek
v roce 2021 o vratku finančních
primátora
prostředků do státního rozpočtu z akce
Vyhnánek
realizované v rámci Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

41.

41370

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfery určené na projekty
spolufinancované EU a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 9

42.

41386

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer ze státního rozpočtu
Vyhnánek
z Ministerstva práce a sociálních věcí na
financování zdravotnického zařízení
v souvislosti s COVID-19 určený pro MČ
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 4

43.

41387

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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

náměstek
primátora
Vyhnánek

44.

41390

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy
v roce 2021 o vratku finančních
prostředků od MČ Praha 12 do státního
rozpočtu

náměstek
primátora
Vyhnánek

45.

41391

k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení
neinvestičních příspěvků na výkon
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy
Úřadu práce České republiky

náměstek
primátora
Vyhnánek

46.

41415

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních věcí
určené sociálním službám příspěvkových
organizací krajů a obcí, obcí a městských
částí hl.m. Prahy a dobrovolných svazků
obcí, na sanaci vícenákladů a výpadků
příjmů v souvislosti s trvajícími dopady
epidemie COVID-19 (Program podpory
E) a poskytnutí účelových neinvestičních
dotací MČ HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

13

náměstek
primátora
Vyhnánek

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD
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MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

47.

41427

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních věcí
určené organizacím na okamžité řešení
mimořádných situací na území hlavního
města Prahy podle § 104 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha – Březiněves

náměstek
primátora
Vyhnánek

48.

41430

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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

náměstek
primátora
Vyhnánek

49.

41433

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
investiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva životního prostředí určený
na program „Zlepšování kvality ovzduší
v hlavním městě Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech
NZÚ-AMO“

náměstek
primátora
Vyhnánek

50.

41468

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy
v roce 2021 o finanční prostředky ze
státního rozpočtu Ministerstva pro místní
rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 7
na úhradu nákladů za sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

51.

41469

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer určený na projekt
spolufinancovaný EU a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4

náměstek
primátora
Vyhnánek

52.

41478

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
primátora
transfer z Úřadu práce České republiky na Vyhnánek
výkon pěstounské péče určený pro MČ
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční
dotace MČ Praha 14

14
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53.

41493

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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

náměstek
primátora
Vyhnánek

54.

41541

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu
z Ministerstva práce a sociálních věcí
v souvislosti s financováním projektu
z Operačního programu Zaměstnanost
určený pro MČ HMP a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha –
Kunratice

náměstek
primátora
Vyhnánek

55.

41546

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy
náměstek
v roce 2021 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 3, Praha 10 a
Praha 13 na úhradu nákladů za sociální
pohřby a poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl. m. Prahy

56.

41561

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu ze SFDI na financování
dopravní infrastruktury v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

57.

40414

k návrhu na schválení úhrady pohledávky
hl. m. Prahy formou splátkového
kalendáře

náměstek
primátora
Vyhnánek

58.

41506 k návrhu na rozšíření účelu dotace
ponechané MČ Praha – Troja k využití
v roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

59.

41530 k návrhu na změnu účelu části finančních
prostředků poskytnutých MČ Praha 3 v
roce 2021

náměstek
primátora
Vyhnánek

60.

41072 k návrhu na schválení Dodatku č. 7 k
nájemní smlouvě č.
NAO/58/01/007368/2005, uzavřené mezi
hl.m. Prahou a akciovou společností
Obecní dům a.s.

radní Chabr

61.

40842

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, smlouvy o výpůjčce a k návrhu na
schválení výpovědi z nájemní smlouvy
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62.

41056

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, smlouvy o výpůjčce a výpovědí z
nájemních smluv

63.

41123

k návrhu na uzavření nájemních smluv a
smluv o výpůjčce

64.

41229

k návrhu na uzavření dohod o uznání
radní Chabr
dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s
nájemci nebytových prostor ve vlastnictví
hl.m. Prahy

65.

40967

návrh na uzavření Dohody o vypořádání
radní Chabr
účelně vynaložených nákladů na
předmětu nájmu, o vypořádání nákladů za
zpracování znaleckého posudku a o
vypořádání vyúčtování služeb č.
DOH/35/04/011225/2021

66.

41412

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2021 v kap. 08 –
Hospodářství

67.

40976

k revokaci usnesení Rady HMP č.437 ze radní Chabr
dne 8.3.2021 k poskytnutí vydražených
finančních prostředků fragmentu muralu
na stěně Křižíkova pavilonu B Výstaviště
Holešovice, a to formou daru Nadačnímu
fondu Pink Bubble a Klubu svobodných
matek z.s., doplnění návrhu na úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap 08 –
HOSPODÁŘSTVÍ

68.

38859

k návrhu směny částí pozemku parc.č.
radní Chabr
1179/14 v k.ú. Krč ve vlastnictví
fyzických osob za pozemek parc.č.
3181/6 v k.ú. Krč, části pozemku parc.č.
3182/1 v k.ú. Krč, pozemek parc.č.
3182/15 v k.ú. Krč a část pozemku parc.č.
3188 v k.ú. Krč ve vlastnictví hl.m. Prahy

69.

39574

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 2983/1, 2983/3, 2983/4, 2983/5,
2983/6, 2983/7, 2983/9, 2983/13,
2983/14, 2983/15, 2983/16, 2983/17,
2983/18, 2983/21, 2983/24, 2983/28,
2983/29, 2983/32, 2983/33, 2983/34,
2983/35, 2983/36, 2983/37, 2983/38,
2983/41, 2983/42, 2983/45, 2983/48,
2983/49, 2983/53, 2983/54, 2983/55 o
celkové výměře 16.357 m2, vše k.ú.
Libeň a k návrhu na zřízení služebností
stezky a cesty
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70.

39576

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 2982/35, parc. č. 2982/39 a parc.
č. 2982/36 k.ú. Libeň

71.

40023

k návrhu na revokaci usnesení Rady hl.m. radní Chabr
Prahy č.45 ze dne 11.1.2021 a k návrhu
na úplatné nabytí pozemku parc.č.1647/3
k.ú. Ďáblice

72.

41006

k revokaci usnesení Rady HMP č.555 ze radní Chabr
dne 15.3.2021 k návrhu na úplatný převod
pozemku parc. č. 10/5 o výměře 3 m2 v
k.ú Hrdlořezy

73.

40423

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 618/4, 619/3 a 619/5 v k.ú.
Malešice

radní Chabr

74.

40903

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 232/61, 232/62, 232/63, 232/64,
232/65, 232/66, 232/67,232/68, 232/69 a
460, vše v k.ú. Černý Most z vlastnictví
hl. m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a
podílových spoluvlastníků společných
částí budov č.p. 930, 931, 932, 933, 934,
935, 936, 937 a 938, vše v k.ú. Černý
Most, kteří jsou zapsáni na LV č. 172
vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m.
Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha
pro k.ú. Černý Most, obec Praha

radní Chabr

75.

40910

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 3186/4 o výměře 59 m2 v k.ú.
Michle

radní Chabr

76.

40947

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 97/6 k.ú. Lipany

radní Chabr

77.

41015

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 1748/98 o výměře 36 m2 v k.ú.
Michle

78.

41058

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 781 v k.ú. Káraný

radní Chabr

79.

41155

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 767/174 o výměře 74 m2, k.ú.
Karlín

radní Chabr
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80.

41232

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. radní Chabr
ú. Ďáblice 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

81.

41243

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 252/95 v k. ú. Benice z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví
hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném
ke dni 31. 7. 2016

82.

41276

k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc. č. 2627/8 o výměře 5 m2 v k.ú.
Kunratice

83.

39374

k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů radní Chabr
veřejného osvětlení a kabelového vedení
v k. ú. Dolní Chabry z vlastnictví
fyzických osob do vlastnictví hl. m. Prahy

84.

40533

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
radní Chabr
parc.č. 1747/2 o výměře 339 m2, parc.č.
2946/1 o výměře 1084 m2, parc.č. 2946/3
o výměře 301 m2 v k.ú. Braník 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 do
vlastnictví hl.m. Prahy

85.

41111

k návrhu na bezúplatné nabytí 2 ks sloupů radní Chabr
veřejného osvětlení přechodu pro chodce,
6 ks sloupů veřejného osvětlení,
kabelového vedení a zapínacího místa v k.
ú. Horní Počernice z vlastnictví
společnosti P3 Prague Horní Počernice 1
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy
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86.

41436

k návrhu na bezúplatné nabytí
radní Chabr
komunikace vč. 8 ks parkovacích zálivů
(14 ks parkovacích stání), chodníku,
zeleně, 5 ks uličních vpustí, 15 ks sloupků
svislého dopravního značení s 24 ks
značek, vodorovného dopravního značení
(přechodu pro chodce), pozemku parc. č.
1560/59 v k. ú. Košíře, obec Praha, 12 ks
sloupů veřejného osvětlení a kabelového
vedení v k. ú. Košíře z vlastnictví
společnosti JTU Czech, s.r.o. do
vlastnictví hl. m. Prahy

87.

41203

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če.,
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m.
Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha

88.

41268

k návrhu na nevyužití zákonného
radní Chabr
předkupního práva ke stavbě bez čp./če.,
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m.
Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha

89.

40134

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 do správy městské části
Praha 4, Praha 7, Praha 8, Praha 15,
Praha - Běchovice, Praha - Březiněves,
Praha - Satalice, Praha - Suchdol, Praha
22 a Praha - Zbraslav (stanovení
závazných podmínek pro další nakládání
se svěřenými nemovitostmi na území
městských částí)

90.

40518

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 svěřených věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy městské části Praha
10 (nemovitosti v k.ú. Vršovice a
Záběhlice)
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91.

40606

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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
městským částem Praha - Dolní Chabry,
Praha 20, Praha 18, Praha - Zličín
(pozemky v k.ú. Dolní Chabry, k.ú. Horní
Počernice, k.ú. Letňany, k.ú. Zličín)

92.

40733

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městským částem Praha 15,
Praha - Slivenec a v části týkající se
odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví
hlavního města Prahy městské části Praha
- Slivenec (pozemky v k.ú. Hostivař, v
k.ú. Slivenec a pozemek v k.ú. Holyně)

93.

41119

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 svěřených věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy městské části Praha
– Klánovice (stavby veřejného osvětlení
v k.ú. Klánovice)

94.

41188

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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
svěřených věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha Lipence (vodohospodářský majetek v k.ú.
Lipence)

95.

41238

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městské části Praha 15
(nemovitosti v k.ú. Horní Měcholupy)
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96.

41257

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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
hlavního města Prahy městské části Praha
7 (nemovitosti v k.ú. Holešovice)

97.

41344

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření věci z vlastnictví hl.m.
Prahy do správy městské části Praha 4

98.

41371

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 hl.m. Prahy městské části
Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý Most)

99.

41233

k žádosti o uznání vlastnického práva
radní Chabr
společnosti CardCare s.r.o. ke
spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/20
na pozemku parc.č. 4175/10 v k.ú.
Modřany, zapsanému v režimu
duplicitního vlastnictví na LV č. 10926
pro k.ú. Modřany, obec Praha u
Katastrálního úřadu pro hlavní město
Prahu, KP Praha

100.

40975

k návrhu na majetkoprávní vypořádání
radní Chabr
pozemků parc. č. 491/141 a parc.č. 43/3 k.
ú. Veleslavín

101.

41127

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP radní Chabr
č. 1580 ze dne 21. 6. 2021 k návrhu na
majetkoprávní řešení - pozemek parc. č.
2248/5 a část pozemku parc. č. 2248/4, k.
ú. Ruzyně, obec Praha

102.

41124 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 01 - ROZVOJ OBCE a
kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021

radní Chabr

103.

41183 k návrhu na zavedení investičních akcí
příspěvkových organizací v působnosti
odboru ZDR MHMP a investičních akcí
odboru ZDR MHMP v kap. 0581 a kap.
0881 do centrálního číselníku akcí v roce
2021

radní Johnová
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104.

41221 k návrhu na schválení účelové
neinvestiční dotace Městské části Praha 1
pro příspěvkovou organizaci Nemocnice
Na Františku

105.

41315 k návrhu na poskytnutí investičního
radní Johnová
příspěvku zřizovatele z rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy na investiční akci č. 0000000
s názvem "Betonová dlažba a zábradlí"
příspěvkové organizace hl.m. Prahy
Cetrum služeb pro rodinu a dítě a dětský
domov Charlotty Masarykové a zavedení
nové investiční akce do centrálního
číselníku včetně stanovení celkových
nákladů akce

106.

41208 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a
kap. 04 v roce 2021 a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací
městským částem

107.

41306

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace Zdravotnická záchranná služba
hlavního města Prahy v působnosti
odboru zdravotnictví MHMP

108.

41366

k návrhu na přiznání osobního příplatku
řediteli příspěvkové organizace hlavního
města Prahy v působnosti odboru SOV
MHMP

radní Johnová

109.

41373

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a
dětský domov Charlotty Masarykové a
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
v kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021

radní Johnová

110.

41263 k návrhu na dofinancování provozu
radní Johnová
Metropolitního očkovacího centra,
velkokapacitního očkovacího centra, hl.m.
Prahy včetně doplňkových aktivit a
navýšení neinvestičního příspěvku
Metropolitního zdravotnického servisu

111.

41185 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy na rok
2021 pro MČ Praha 8

112.

41405 k návrhu SML MHMP na zavedení
radní Šimral
nových investičních akcí do centrálního
číselníku akcí včetně stanovení celkových
nákladů investičních akcí
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113.

41422 k návrhu SML MHMP na zavedení nové
investiční akce do centrálního číselníku
akcí včetně stanovení celkových nákladů
investiční akce

radní Šimral

114.

41140 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na
posílení mzdových prostředků pro
pracovníky škol, které jsou zřizované
městskými částmi hlavního města Prahy

radní Šimral

115.

41250 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí individuální neinvestiční
účelové dotace v oblasti sportu Wannado,
z.s.

116.

41265 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v kapitole 04 školství, mládež a sport a návrhu na
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy městské části Praha
6 a městské části Praha 8 na realizaci
intenzivních kurzů výuky českého jazyka
pro žáky základních škol s odlišným
mateřským jazykem na území hl.m. Prahy

117.

40251

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

118.

41090

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy
v kap. 04 – Školství, mládež a sport a
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace
na rok 2021, v působnosti odboru SML
MHMP

radní Šimral

119.

41350

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT pro soukromé školství na území
hlavního města Prahy

radní Šimral

120.

41352

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021
v souvislosti s poskytnutím neinvestičního
příspěvku školám, které jsou zřizované
hlavním městem Prahou, určeného na
zajištění konání didaktických testů státní
části maturitní zkoušky v mimořádném
termínu
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121.

41380

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021
v souvislosti s doučováním v základních a
středních školách v září až prosinci 2021

122.

41396

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 –
Školství, mládež a sport v souvislosti
s vrácením návratné finanční výpomoci
od příspěvkové organizace hl.m. Prahy

radní Šimral

123.

41423

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 – Školství, mládež a sport – odnětí
dotace MŠMT

radní Šimral

124.

41550

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na zajištění
neinvazivního RT-PCR testování dětí,
žáků, studentů a zaměstnanců v souladu
s příslušným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví

radní Šimral

125.

41581

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
z MŠMT určené na "Podporu rekreačních
pobytů dětí a mládeže dětských domovů
ČR v působnosti resortu školství na rok
2021"

126.

41406

k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na radní Šimral
rok 2021 v kap. 0416 na základě „Výkazu
o změnách v poskytovaných podpůrných
opatřeních a jejich finanční náročnosti R
44 – 99 k 30.6.2021 a k 31. 7. 2021“

127.

41225

k návrhu na stanovení výše platu
ředitelkám a řediteli příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem
Prahou v působnosti odboru školství,
mládeže a sportu MHMP

radní Šimral

128.

41439

k návrhu na stanovení výše platu
ředitelům a ředitelce příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem
Prahou v působnosti odboru školství,
mládeže a sportu MHMP

radní Šimral
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129.

40884

k návrhu na změnu zřizovací listiny
radní Šimral
příspěvkové organizace Střední škola
designu a umění, knižní kultury a
ekonomiky Náhorní, se sídlem Praha 8, U
Měšťanských škol 525/1

130.

40898

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

radní Šimral

131.

39868

k návrhu na změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení příspěvkové
organizace Dětský domov, Praha 9 –
Dolní Počernice, Národních hrdinů 1

radní Šimral

132.

41307

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola stavební
a Střední průmysloví škola stavební,
Praha 1, Dušní 17 v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

133.

41455

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední škola – Centrum
odborné přípravy technickohospodářské,
Praha 9, Poděbradská 1/179, v rejstříku
škol a školských zařízení

radní Šimral

134.

41505 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední odborné učiliště
gastronomie a podnikání, se sídlem Za
Černým mostem 362/3, Hloubětín, Praha
9, v rejstříku škol a školských zařízení

135.

41534 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 radní Šimral
a poskytnutí individuální neinvestiční
účelové dotace v oblasti sportu Českému
svazu vodního póla

136.

41585 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy radní Šimral
na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a
sport a poskytnutí dotací v rámci II. kola
Programu otevírání hřišť a prevence
sociálního vyloučení pro MČ HMP pro
rok 2021

137.

41411 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládeže a sportu

radní Šimral

138.

41101 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kap. 06 a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
městské části Praha 5 v roce 2021

radní Třeštíková
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139.

41126 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06,
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí
finančních prostředků formou účelové
individuální neinvestiční dotace Domu
národnostních menšin o.p.s.

140.

39130

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kap. 06, odboru
62 – KUC MHMP a příspěvkové
organizace v roce 2021

radní Třeštíková

141.

41312

k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m.
Prahy

radní Zábranský

142.

41322

k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy seniorům

radní Zábranský

143.

41336

k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP
k dohodě o vzájemné výměně bytů

radní Zábranský

144.

41367

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

145.

41395

k návrhu na uzavření smluv o podnájmu
bytů

radní Zábranský

146.

41409

k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m.
Prahy

radní Zábranský

147.

41442

k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

148.

41443

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

149.

41317

k návrhu na projednání žádosti prominutí
dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy a odpis
pohledávky hl.m. Prahy

radní Zábranský

150.

41338 k návrhu na schválení pronájmu bytů a
ubytovacích místností hl.m. Prahy

151.

41279

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
ředitel MHMP
činností zabezpečovaných odborem
kontrolních činností MHMP za 1. pololetí
roku 2021

152.

41311

k návrhu na pronájem služebního bytu
hl.m. Prahy

radní Třeštíková

radní Zábranský

ředitel MHMP
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153.

41324

k návrhu Úkolů odborů Magistrátu
hlavního města Prahy a zvláštních
organizačních jednotek Magistrátu
hlavního města Prahy v samostatné
působnosti

ředitel MHMP

154.

41351

k návrhu na odstoupení od mandátní
smlouvy č. MAN/01/03/000872/2011
uzavřené dne 30. 11. 2010

ředitel MHMP

155.

41379

k Informativní zprávě o plnění úkolů
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva
hl.m. Prahy

ředitel MHMP

156.

41393

k návrhu na přiznání odměn ředitelům a
ředitelkám příspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou za 1.
pololetí 2021

ředitel MHMP

157.

41525 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových ředitel MHMP
výdajů v kap. 09 v roce 2021

158.

40985

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
26.5.2021 do 1.6.2021

159.

41132

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
16. 6. 2021 do 22. 6. 2021

160.

41206

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
23.6.2021 do 29.6.2021

161.

41363

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
7.7.2021 do 13.7.2021

162.

41383

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
14.7.2021 do 20.7.2021
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41182

Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských finančních prostředků
v období 2021+ pro HMP – aktualizace červenec 2021

primátor hl.m.
Prahy

41261

zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby
a.s. za 2.čtvrtletí roku 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne
24.9.2015

náměstek
primátora
Hlubuček

41297

o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu vodohospodářského
majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými vodovody a
kanalizacemi, a.s. za 1. pololetí roku 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

41372

Zpráva o vyhodnocení zimní údržby komunikací v hl. m. Praze v zimním období
2020 – 2021

náměstek
primátora
Scheinherr

41347

k implementaci protikorupčního systému ve větších městských společnostech

radní Chabr

41364

zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o radní Chabr
své činnosti k 30.06.2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne
24.9.2015

41346

k souhrnné informaci o strategiích publikace informací v podobě otevřených dat
městských společností

radní Zábranský

41348

k publikaci informací o veřejných zakázkách městskými společnostmi

radní Zábranský

41398

Informace pro Radu hlavního města Prahy o činnosti informačního ombudsmana za ředitel MHMP
období 4/2021 až 6/2021

41451

Informace pro Radu hlavního města Prahy k umisťování reklamy na dezinformační
weby
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