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 P R O G R A M  
29. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 8. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 3. 8. 2020  

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 37387 k návrhu Memoranda o vzájemné 

spolupráci mezi hl. m. Prahou a 

Středočeským krajem 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Petr 

3. 37595 

 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Operátor ICT, a.s. 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 M. Fišer, MBA 

předs. předst.  

OICT, a.s. 

M. Bláha, 

předs. dozorčí  

rady OICT, a.s. 

 

4. 37297 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„GIS aplikace technologie CDSw Mapa 

2020 - podpora a rozvoj“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Krch 

 

5. 37134 

 

 

 

k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Poskytnutí užívacích práv k právnímu 

informačnímu systému“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Krch 

6. 37551 ke schválení objednávek na základě 

vertikální spolupráce ve smyslu § 11 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Krch 

7. 37098 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 05) 

--- 

MČ Praha 2 

MČ Praha 7 

MČ Praha 9 

MČ Praha – Dolní Chabry 

MČ Praha – Klánovice 

MČ Praha – Suchdol 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 

 

 

 
 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 37136 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 

2781/00 (fáze „návrh“+ „OOP“, vlna 

CZV IV) 

--- 

MČ Praha 6 
 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

9. 37172 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 

2854 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 

V) 

--- 

MČ Praha - Libuš 
 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

10. 37101 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze "návrh" + "OOP", vlna 01) 

--- 

MČ Praha 7 
 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

11. 37562 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze"návh" +"OOP", vlna 01) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 16 
 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

12. 37586 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 

skupina (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 

CVZ IV) 

--- 

MČ Praha 9 

MČ Praha 14 

MČ Praha 20 

MČ Praha – Běchovice 

MČ Praha – Dolní Počernice 

MČ Praha – Satalice 

MČ Praha – Troja 

MČ Praha – Újezd 

MČ Praha – Zličín  
 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

13. 37583 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze "návrh" + "OOP", vlna 03) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 6 

MČ Praha 21 

MČ Praha – Koloděje 

MČ Praha – Křeslice 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Libuš 

MČ Praha – Suchdol 

MČ Praha – Zličín 
 

- 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. 37584 k návrhům změn/úprav ÚP (fáze "návrh" 

+ "OOP", vlna 03) 

--- 

MČ Praha 6 

MČ Praha 21 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.10 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

15. 37227 k návrhu změny ÚP - Z 3364/00 (fáze 

„návrh“ + „OOP“, samostatně 

projednávaná změna) 

--- 

MČ Praha 7 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

16. 37201 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina 

(fáze „zadání“, vlna 18) 

--- 

MČ Praha 2 

MČ Praha 4 

MČ Praha 5 

MČ Praha 6 

MČ Praha 10 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

MČ Praha 14 

MČ Praha 19 

MČ Praha – Čakovice 

MČ Praha – Dolní Měcholupy 

MČ Praha – Dubeč 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Libuš 

MČ Praha – Satalice 

MČ Praha – Suchdol 

MČ Praha – Zbraslav 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

17. 37575 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3291 (fáze 

"zadání", vlna 18) 

--- 

MČ Praha 14 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.25 

 

 
 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

18. 37581 k návrhu zadání změn ÚP - Z 3395, Z 

3396, Z 3397 (fáze "zadání", vlna 21) 

--- 

MČ Praha 22 

MČ Praha – Kolovraty 

MČ Praha – Satalice 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

19. 36662 k návrhu zadání změny ÚP - U 1366 (fáze 

"zadání“, vlna 08 úprav) 

--- 

MČ Praha 4 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

20. 37185 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

142/2018 (fáze "podnět", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 12 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

21. 37576 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. 

skupina (fáze "podnět", vlna 29) 

--- 

starostové všech  

městských částí  

hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

 

22. 37578 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. 

skupina (fáze "podnět", vlna 30) 

--- 

MČ Praha 1 

MČ Praha 4 

MČ Praha 5 

MČ Praha 6 

MČ Praha 7 

MČ Praha 8 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 11 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

MČ Praha 15 

MČ Praha 18 

MČ Praha 20 

MČ Praha 21 

MČ Praha – Běchovice 

MČ Praha – Dolní Měcholupy 

MČ Praha – Ďáblice 

MČ Praha – Klánovice 

MČ Praha – Kolovraty 

MČ Praha – Královice 

MČ Praha – Křeslice 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Libuš 

MČ Praha – Lipence 

MČ Praha – Lysolaje 

MČ Praha – Řeporyje 

MČ Praha – Satalice 

MČ Praha – Slivenec 

MČ Praha – Suchdol 

MČ Praha – Šeberov 

MČ Praha – Štěrboholy 

MČ Praha – Troja 

MČ Praha – Velká Chuchle 

MČ Praha – Vinoř 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 37560 k návrhu na ukončení pořizování změny 

ÚP - Z 3211 (fáze"návrh", vlna 14) 

--- 

MČ Praha 5 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.55 

 

 
 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

24. 37471 k návrhu na pořízení Urbanistické studie 

Jarovské třídy 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

12.00 Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

25. 37598 

 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.05 Ing. Válek, MBA,  

předs. předst.  

PVS, a.s. 

Ing. Hejma,  

předs. dozorčí  

rady PVS, a.s. 
 

26. 37599 

 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Pražské služby, a.s. 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.10 JUDr. Roman,  

předs. předst.  

Pražské služby,  

a.s. 

27. 37593 

 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Kolektory Praha a.s. 

 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.15 Ing. Švec, předs.  

předst. Kolektory  

Praha, a.s. 

Ing. Hejma,  

předs. předst.  

Kolektory Praha,  

a.s. 
 

28. 36953 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele a o vyloučení 

účastníků zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku "Stavba č. 0113 TV Lipence, 

etapa 0011 Intenzifikace ČOV, stavební 

práce" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.20 Ing. Freimann 

29. 37457 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Projektová dokumentace - Obnova parku 

na Vítkově první etapa" 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.25 RNDr. Kyjovský 

30. 37547 

 

VH 

 

k určení auditora společnosti Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.30 Ing. Witowski, 

předs. přest. DP 

HMP, a.s. 

31. 37592 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost 
 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.35 Ing. Witowski, 

předs. předst. DP  

HMP, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

32. 37377 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 

45114 Zkapacitnění Jižní spojky 

Vídeňská - 5. května; Studie zkapacitnění 

Jižní spojky Vídeňská - 5. května“ 
 

- přerušen 3.8.20 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.40 Ing. Freimann 

33. 37371 k memorandu o spolupráci při rozvoji 

lokality Metropole Zličín 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.45 Ing. Šíma 

34. 37603 

 

VH 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Výstaviště Praha, a.s. 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.50 T. Hübl, předs. 

předst. Výstaviště 

Praha, a.s. 

35. 37597 

 

 

VH 

 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Pražská plynárenská Holding a.s. 

 

 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.55 prof. Ing. Mgr. 

Dlouhý, Dr. 

MSc., předs. 

představenstva  

Pražská  

plynárenská  

Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, 

předst. dozorčí  

rady Pražská  

plynárenská  

Holding, a.s. 

 

36. 37602 

 

VH 

 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.00 F. Veselý, 

předs. předst.  

TCP, a.s. 

Mgr. Kubíček, 

předs. dozorčí  

rady TCP, a.s. 

 

37. 37601 

 

 

VH 

 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.05 T. Jílek, předs.  

předst. THMP,  

a.s. 

Ing. Novotný,  

místopředseda  

předst. THMP,  

a.s. 

 

38. 36649 

 

 

 

k uzavření dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007499/2019 

a k návrhu smlouvy na zajištění nátěrů 

stožárů veřejného osvětlení se společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. a 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 08 – 

HOSPODAŘENÍ 

 

radní Chabr 13.10 Ing. Rak 

T. Jílek, předs.  

předst. THMP,  

a.s. 

Ing. Novotný,  

místopředseda  

předst. THMP,  

a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

39. 27009 k  návrhu na úplatné nabytí budovy č.p. 

944 na pozemku parc.č. 1213 v k. ú. 

Holešovice 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 13.15 

 

 

Ing. Rak 

40. 37338 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě č. 

NAN/58/01/018484/2010 na pronájem 

prostor sloužících podnikání umístěných v 

objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V 

Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 13.20 Ing. Rak 

41. 37434 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavební úpravy BD, Rektorská 580, 

Praha 10" 
 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.25 Ing. Rak 

zástupce 

INCONEX, a.s. 

42. 36328 k návrhu na výpovědi nájemních smluv na 

malá reklamní a informační zařízení 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 13.30 Ing. Rak 

43. 37750 

 

 

k návrhu na schválení výpovědi nájemní 

smlouvy 

 

 

radní Chabr 13.35 Ing. Rak 

44. 37637 

 

 

 

k žádostem o slevu na nájemném 

nájemcům nebytových prostor hl.m. 

Prahy sloužících k podnikání 

 

 

 

radní Chabr 13.40 Ing. Rak 

45. 37722 

 

 

 

k uzavření dohody o spolupráci při 

opravách Aquacentra Šutka a s tím 

souvisejícím uzavřením dohody o 

ukončení soudního řízení vedeného s 

projektanty a dodavateli stavby 

Aquacentra Šutka 

 

 

 

radní Chabr 13.45 Ing. Rak 

46. 37386 

 

 

k návrhu na schválení smlouvy o 

centralizovaném zadávání na veřejnou 

zakázku 

"Dodávky prvků pražského mobiliáře - 

uliční vybavení" 

 

 

 

radní Chabr 

 

13.50 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

47. 37300 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení a k 

návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 

s názvem "Nákup osobních vozidel 

(mikrobusů) pro potřeby příspěvkových 

organizací v působnosti odboru SOV" 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 13.55 PhDr. Klinecký 

48. 36930 k návrhu vyhlášení Dotačního programu 

hlavního města Prahy pro vybrané druhy 

sociálních služeb v rámci projektu 

"Podpora vybraných druhů sociálních 

služeb v krajské síti sociálních služeb na 

území hl. m. Prahy na roky 2019-2021"- 

II. 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 14.00 PhDr. Klinecký 

49. 37075 

 

 

k projektu „Rodiny a děti sociálně 

vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením a institucionalizací“ reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 a k 

projektu „Transformace systému péče o 

Pražany, kteří potřebují intenzivní 

podporu a byli umisťováni do zařízení 

mimo HMP, včetně posílení kapacit péče 

v hl. m. Praze“ reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.05 PhDr. Klinecký 

50. 37466 

 

 

 

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Program podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy pro rok 2021 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.10 PhDr. Klinecký 

51. 37417 

 

 

 

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 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.15 PhDr. Klinecký 

52. 37764 k návrhu na úpravu limitu prostředků na 

platy a rozpočtu příspěvkové organizace 

hl. m. Prahy Domov Svojšice v roce 2020 

v souvislosti s havarijní situací budovy 

zámku Svojšice č.p. 1 

 

 

 

radní Johnová 14.20 PhDr. Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

53. 37666 

 

 

k návrhu na úpravu celkových nákladů 

akcí ZDR MHMP na rok 2020 v kap. 

0581 - Zdravotnictví a sociální oblast - 

ZDR a kap. 0881 - Hospodářství 

 

 

 

radní Johnová 

  

14.25 Mgr. Ježek 

54. 37073 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální účelové dotace v 

oblasti sportu spolku Český svaz kanoistů, 

z.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 14.30 Mgr. Němcová 

55. 37703 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaného v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR, výzva č. 2 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 14.35 Ing. Blažek 

56. 37390 

 

 

VH 

ke zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem a změně stanov 

společnosti Prague City Tourism a.s. 

 

 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 14.40 

 

 

Mgr. Cipro,  

předs. předst.  

Prague City  

Tourism, a.s. 

P. Zeman, 

předs. dozorčí 

rady Prague City  

Tourism, a.s. 

 

57. 37596 

 

 

VH 

 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Prague City Tourism a.s. 

 

radní Třeštíková 14.45 Mgr. Cipro,  

předs. předst.  

Prague City  

Tourism, a.s. 

P. Zeman, 

předs. dozorčí  

rady Prague City  

Tourism, a.s. 

 

58. 37594 

 

 

VH 

 

ke schválení smluv o výkonu funkce 

stávajících členů dozorčí rady společnosti 

Obecní dům, a.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 14.50 Mgr. Ježek, 

předs. předst.  

Obecní dům, a.s. 

 

 

59. 37525 k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě č. DOT/62/05/007657/2020 - 

změna názvu a účelu dotace 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 14.55 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

60. 37405 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

aktivit národnostních menšin na území hl. 

m. Prahy pro rok 2021 (jednoleté a 

víceleté financování) a Programu v oblasti 

podpory aktivit integrace cizinců na 

území hl. m. Prahy pro rok 2021 
 

- elektronicky 
 

radní Třeštíková 15.00 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

61. 36042 k návrhu Zásad pro poskytování dotací 

hlavním městem Prahou v samostatné 

působnosti 

 

- stažen 3.8.20 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 15.05 JUDr. Havel 

62. 36643 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Dodávky energií pro orgány a 

organizace hl.m. Prahy na období od 

1.1.2021" v části 1. "Dodávky plynu pro 

orgány a organizace hl.m. Prahy na 

období od 1.1.2021 od 6:00 hod. do 

1.1.2024 do 6:00 hod." 

 

 

 

pověřená 

řízením MHMP 

15.10 Mgr. Dufková 

63. 36645 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 

názvem "Dodávky energií pro orgány a 

organizace hl.m. Prahy na období od 

1.1.2021" v části 2. s názvem  "Dodávky 

elektřiny pro orgány a organizace hl.m. 

Prahy na období od 1.1.2021 do 

31.12.2022" 

 

 

 

pověřená 

řízením MHMP 

15.15 Mgr. Dufková 

64.  Podání  15.20  

65.  Operativní rozhodování Rady HMP    

66.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 37619 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 37563 k návrhu na odvolání a jmenování člena 

Řídící rady dle schválené Celoměstské 

koncepce rozvoje informačních systémů 

pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí 

na období do roku 2025 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 37633 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 37615 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5. 36741 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů a celkových nákladů v kap. 09 - 

vnitřní správa, v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

6. 37169 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

7. 37304 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů HMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

8. 37290 návrh na úpravu běžných výdajů v kap. 09 

- vnitřní správa v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

9. 37326 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

vypořádání projektů z Operačních 

programů Praha - Adaptabilita a Praha – 

Konkurenceschopnost v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

10. 37400 k úpravě rozpočtu odboru FON hl. m. 

Prahy mezinárodního projektu 

STEPHANIE v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

11. 37505 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

 

 



 12 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12. 36587 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu „Výrobní a skladová 

hala s administrativou“ na pozemku parc. 

č. 1327/53 v k. ú. Běchovice, Praha – 

Běchovice 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

13. 37108 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „BESIP 2970363 Štúrova - 

Ružinovská, Praha 4“, k.ú. Lhotka 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

14. 37254 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu výtahové šachty a půdní 

vestavbu objektu Strakonická 1165/15, 

Praha 5, na pozemku parc. č. 588 v k. ú. 

Smíchov 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

15. 37258 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „Nová vodovodní přípojka v ul. 

Jeremenkova, Praha 4 - Krč", na 

pozemcích parc.č. 896/6 a 3329/3 v k.ú. 

Krč, Praha 4 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

16. 37260 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr „Praha 6 - Ruzyně, přeložka kVVN 

ul. Drnovská" na pozemcích parc. č. 1261, 

1300/1, 2241/1 v k.ú. Ruzyně, Praha 6 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

17. 37308 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

záměr „Vosmíkových 1001/34 - Půdní 

vestavba bytových jednotek“, Praha 8 – 

Libeň 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

18. 37352 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr rozšíření 

technologického zázemí stávajících 

zkušebních prostor EGU - HV Laboratory 

a.s., na pozemku parc.č. 1297/6 v k.ú. 

Běchovice, Praha – Běchovice 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

19. 37354 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr "RRD Průhonická" na 

pozemcích parc. č. 2458, 2459 a 2439 v k. 

ú. Záběhlice, Praha 10 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

20. 37360 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Přístavba obchodu s 

potravinami k budově kolejí Strahov - 

Blok 4“ na pozemku parc. č. 2458/13 v k. 

ú. Břevnov, Praha 6 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 37372 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro prodloužení termínu dočasné 

stavby Restaurace McDonald´s - Metro, 

Holešovice na pozemcích parc.č. 186/1, 

186/4, 2278/1 a 2279/1 v k.ú. Holešovice, 

Praha 7, do 31.12.2022 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

22. 37497 k návrhu napojení objektů na poplachový 

monitorovací systém hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

23. 37162 k návrhu na úpravu limitu odpisového 

plánu příspěvkové organizaci Správa 

služeb hlavního města Prahy na rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

24. 37501 k návrhu OCP MHMP na úpravu 

celkových nákladů investiční akce p.o. 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

25. 37436 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti 

s navýšením neinvestičního příspěvku na 

rok 2020 příspěvkové organizaci 

Botanická zahrada hl. m. Prahy na 

environmentální vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

26. 37229 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů v kapitole 07 - 

Bezpečnost a v kap. 09 - Vnitřní správa 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

27. 36794 k návrh na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 313/2, k. ú. Holyně do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

28. 37749 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů, úpravu celkových nákladů 

investiční akce v roce 2020 v kap. 01, 

kap. 02 a kap. 07 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

29. 37289 k návrhu na uzavření dohody o vzájemné 

spolupráci mezi hl. m. Prahou a 

společností Nestlé Česko s.r.o ve 

využívání veřejné sběrné sítě 

využitelných složek komunálního odpadu 

ke sběru použitých hliníkových kávových 

kapslí 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

30. 37544 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Vyhodnocení ohroženosti včetně 

bezpečnostního auditu u škol a školských 

zařízení zřizovaných hl. m. Prahou, etapa 

2" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

31. 37555 návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů investičních akcí v roce 2020 v 

kap. 03 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

32. 37557 návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů a navýšení celkových nákladů 

investičních akcí v roce 2020 v kap. 03 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

33. 37649 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů ODO MHMP v kapitole 03 

Doprava v rámci poskytnutí schválené 

účelové dotace pro Svaz tělesně 

postižených v České republice z.s. v 

oblasti přístupnosti a odstraňování bariér 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

34. 36833 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro MČ Praha - Lysolaje na 

vybudování dětského dopravního hřiště 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

35. 37630 k návrhu na zavedení investiční akce kap. 

03 - INV MHMP do centrálního číselníku 

akcí v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

36. 37243 k návrhu na uzavření dodatku č. 6 k 

nájemní smlouvě se společností 

VACLAVSKE 25 s.r.o. na pronájem části 

komunikace Václavské náměstí za účelem 

umístění zařízení staveniště 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

37. 36966 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

38. 37154 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

39. 37218 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

40. 36093 k záměru odboru investičního MHMP na 

delimitaci stavby č. 44595 "Lanovka 

Podbaba - Troja - Bohnice“ z odboru 

investičního MHMP na Dopravní podnik 

hl. m. Prahy a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

41. 37027 k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 

smlouvy č. 110/2020/1 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

42. 37378 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č.480 zde dne 16.3.2020 k návrhu na 

schválení dokumentu "Prostupnost a 

kultivace veřejného prostoru na Královské 

cestě a Hradebním korzu" a k návrhu na 

revokaci usnesení č. 1028 ze dne 25 .5. 

2020 k návrhu na revokaci usnesení Rady 

HMP č. 480 ze dne 16.3.2020 k návrhu na 

schválení dokumentu "Prostupnost a 

kultivace veřejného prostoru na Královské 

cestě a Hradebním korzu" tak, že mění 

termín v bodu III.1.2 na 31. 8. 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

43. 37469 k návrhu na zavedení investičních akcí 

Dopravního podniku, a.s. v kap. 03 do 

centrálního číselníku akcí v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

44. 37618 

 

 

k návrhu na zavedení investičních akcí 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 03 

- MHMP ODO-SK do centrálního 

číselníku akcí v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

45. 37465 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na Program 

ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

46. 37506 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

aktivní politiku zaměstnanosti určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha-Troja 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

47. 37559 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer 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 

  

48. 37621 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu ze Státního 

fondu životního prostředí v souvislosti s 

financováním projektu z Národního 

programu Životní prostředí - NIV určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 12 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

49. 37624 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 3 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

50. 37626 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha 3 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

51. 37653 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s poskytnutím dotace na 

odměny zaměstnanců sociálních služeb v 

souvislosti s výkonem povolání v období 

epidemie koronaviru určené 

příspěvkovým organizacím  krajů a obcí, 

obcím a městským částem hlavního města 

Prahy a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

52. 37661 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 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 Praha 7, 13, 14 

a 16 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

53. 37684 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 

  

54. 37685 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním Veřejné informační služby 

knihoven určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční a 

neinvestiční dotace MČ Praha – Petrovice 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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55. 37392 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2020 v kap. 09 - Vnitřní 

správa 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

56. 37488 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

v roce 2020 v souvislosti s vratkami 

návratné finanční výpomoci od městské 

části Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

57. 37667 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 10 a 

Praha 12 na úhradu nákladů za sociální 

pohřby 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

58. 37625 k návrhu na změnu účelu investiční 

dotace poskytnuté MČ Praha 8 v roce 

2019 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

59. 37681 k návrhu na změnu charakteru části 

účelové investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha 20 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

60. 37605 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Běchovice k podání žádosti na 

Ministerstvo životního prostředí o 

poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životní prostředí na realizaci projektu 

"Pořízení kompostérů pro občany městské 

části Praha - Běchovice" 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

61. 37490 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Troja k uzavření dohody s Úřadem práce 

České republiky - krajskou pobočkou pro 

hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci veřejně prospěšných 

prací a k přijetí příspěvku na její 

vytvoření  
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

62. 37589 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z 

Ministerstva vnitra na podporu integrace 

cizinců na lokální úrovni na rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

63. 36767 k návrhu směny pozemků v k.ú. Hradčany 

mezi fyzickou osobou a hl.m. Prahou 

 

radní Chabr   
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64. 37541 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 

ú. Březiněves a 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 
 

radní Chabr   

65. 37548 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 

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 
 

radní Chabr   

66. 37177 Návrh na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 827/3 o výměře 372 m2 dle GP 

nově oddělené a označené jako parc. č. 

827/3 o výměře 206 m2 v k. ú. Bohnice 
 

radní Chabr   

67. 36886 návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 

827/2 o výměře 142 m2 v k.ú. Bohnice a 

části pozemku parc. č. 827/3 o výměře 

372 m2 dle GP nově oddělen jako parc. č. 

827/364 o výměře 166 m2 v k. ú. Bohnice 
 

radní Chabr   

68. 35963 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 2419/18 k.ú. Hostivař do 

vlastnictví hlavního města Prahy a k 

návrhu na zaplacení úhrady za faktické 

užívání 
 

radní Chabr   

69. 37020 k návrhu na úplatné nabytí 8 ks stožárů 

veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení na pozemcích parc. č. 412/1, 417/1 

a 558/1 v k.ú. Lysolaje, obec Praha do 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

70. 37318 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 

omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 

let parcelní číslo 2971/1, v k.ú. Strašnice, 

obec Praha, z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, do vlastnictví hlavního 

města Prahy 
 

radní Chabr   

71. 37432 k návrhu na bezúplatný převod movitého 

majetku - hrobového zařízení z vlastnictví 

hlavního města Prahy do vlastnictví 

fyzické osoby 
 

radní Chabr   
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72. 37489 k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů 

veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení v k.  ú. Slivenec z vlastnictví 

společnosti MARSILEAN a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

73. 37491 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 1438/1 a 1438/6 v k.ú. 

Dolní Chabry 

 

radní Chabr   

74. 36781 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikací, chodníků, parkovacích stání, 

kontejnerových stání, schodiště, 

vodorovného i svislého  dopravního 

značení, zeleně,  8 ks uličních vpusti, 

přechodu pro chodce a pozemků parc. č. 

873/274, 873/282, 873/284 a 873/303 v 

k.ú. Kamýk, obec Praha z vlastnictví 

CENTRAL GROUP Nad Modřanskou 

roklí a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

75. 37503 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 

na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 

k.ú. Liboc, obec Praha 

 

radní Chabr   

76. 37556 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva k id. 1/2 stavby bez 

čp./če. na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Sedlec, obec Praha 

 

radní Chabr   

77. 37199 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 věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy 

městským částem Praha - Dolní 

Měcholupy, Praha 16, Praha - Slivenec 

(pozemek v k.ú. Dolní Měcholupy, 

pozemek v k.ú. Radotín a pozemky v k.ú. 

Slivenec) 

 

radní Chabr   

78. 37311 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha - Libuš 

(pozemek v k.ú. Libuš) 

 

radní Chabr   
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79. 37047 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 

městským částem Praha 14, Praha - 

Klánovice, Praha - Satalice, Praha 21 

(pozemky v k.ú. Kyje, k.ú. Klánovice, 

k.ú. Satalice, k.ú. Újezd nad Lesy) 
 

radní Chabr   

80. 37228 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha - 

Petrovice (pozemky v k.ú. Petrovice) 
 

radní Chabr   

81. 37435 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

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

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 14 

(pozemky v k.ú. Hloubětín, k.ú. Kyje) 
 

radní Chabr   

82. 37535 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 

č. 2393 ze dne 4.9.2018 ve věci směny 

pozemků v k.ú. Michle a Chodov mezi 

ČR s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a 

hl.m. Prahou 
 

radní Chabr   

83. 37357 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě č. 

NAN/83/01/009917/2013 na pronájem 

prostor sloužících podnikání umístěných v 

objektu č.p. 1038 ul. Na Poříčí 6 - V 

Celnici 3, Praha 1 k.ú. Nové Město 
 

radní Chabr   

84. 37202 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 

správy majetku mezi hlavním městem 

Prahou a Městskou částí Praha 1 
 

radní Chabr   

85. 37099 k návrhu na převod správy movitého 

majetku mezi Městskou částí Praha 14 a 

hl. m. Prahou 
 

radní Chabr   

86. 37553 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 

správy majetku mezi hlavním městem 

Prahou a Městskou částí Praha 20 
 

radní Chabr   

87. 36141 

 

 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smlouvy o výpůjčce a k návrhu na 

výpověď z nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   
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88. 37729 

 

 

k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k 

pachtovní smlouvě č. 

PAC/35/04/009294/2020 uzavřené mezi 

hl.m. Prahou a akciovou společností 

Prague City Tourism, a.s. 

 

radní Chabr 

radní Třeštíková 

  

89. 36695 změna názvu a věcné náplně investiční 

akce v kapitele 05 - Zdravotnictví a 

sociální oblast 

 

radní Johnová   

90. 37156 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2020 v kap. 

05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

 

radní Johnová   

91. 37566 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace Zdravotnická záchranná služba 

hlavního města Prahy v působnosti 

odboru zdravotnictví MHMP 

 

radní Johnová   

92. 37642 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku organizace hl. m. Prahy Dětský 

domov Charlotty Masarykové a úpravu 

rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v 

roce 2020 

 

radní Johnová   

93. 37328 k návrhu na úpravu limitu počtu 

zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 

rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Kytlice a úpravu rozpočtu v 

kap. 0582 v roce 2020 

 

radní Johnová   

94. 37413 k navýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace hl. města Prahy 

Městská poliklinika Praha 

 

radní Johnová   

95. 37448 k návrhu na personální změnu v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou 

politiku 

 

radní Johnová   

96. 37293 k revokaci usnesení Rady HMP č.1475 ze 

dne 15.7.2019 k Akčnímu plánu 

Regionální inovační strategie hl.m. Prahy 

na období 2019 – 2020 

 

radní Šimral   

97. 37241 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Smíchovská 

střední průmyslová škola, Praha 5, 

Preslova 25 a změnu zápisu této 

příspěvkové organizace v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

98. 37253 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Mateřská škola 

speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 

 

radní Šimral   
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99. 37111 k návrhu na změnu zřizovacích listin 

Domu dětí a mládeže hlavního města 

Prahy a Domu dětí a mládeže Praha 5, 

příspěvkových organizací hl. m. Prahy, v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   

100. 37391 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 

2299 a změnu zápisu této příspěvkové 

organizace v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

101. 37493 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 30.6.2020" 

 

radní Šimral   

102. 37439 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

103. 37570 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

104. 37086 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sportu nadaci 

Nadace Terezy Maxové dětem 

 

radní Šimral   

105. 37385 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelkám příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   

106. 37521 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 

pracovních zásluh při dovršení životního 

jubilea v roce 2020 ředitelce a řediteli 

příspěvkových organizací zřízených 

hlavním městem Prahou v působnosti 

odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral   

107. 37322 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - Vyšší 

odborná škola grafická a Střední 

průmyslová škola grafická 

 

radní Šimral   
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108. 37629 k administrativním procesům u projektu 

Pražský voucher na inovační projekty 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 1 

 

radní Šimral   

109. 37519 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola mediální grafiky a tisku, s.r.o., se 

sídlem Beranových 695, Letňany, Praha 

9, v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

110. 37446 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "DDM Dům 

UM, P10 - rekonstrukce odlouč. prac. 

Zahradní Město" 

 

radní Šimral   

111. 37513 k návrhu na změny v obsazení dozorčí 

rady Pražského inovačního institutu, z.ú. 

 

radní Šimral   

112. 37455 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

kultura a úpravu limitu odpisového plánu 

 

radní Třeštíková   

113. 37686 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - 

KUC MHMP 

 

radní Třeštíková   

114. 37532 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací v oblasti 

kultury v roce 2020 

 

radní Třeštíková   

115. 37235 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

116. 37517 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za 1. pololetí 

roku 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

117. 36959 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP na rok 2020 v 

kapitole 09 - Vnitřní správa 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

118. 37054 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

3.6.2020 do 9.6.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

119. 37145 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

10.6.2020 do 16.6.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

120. 37635 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

22.7.2020 do 28.7.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 
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121. 37700 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

29.7.2020 do 4.8.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

37524 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 2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

37622 zpráva představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Pražské služby 

a.s. ke dni 30.06.2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

37472 k oslavám příchodu nového roku pověřená řízením 

MHMP 

 

 
 


