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R-35289 413 9.3.2020 k předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 

R-35880 414 9.3.2020 k aktualizaci znění výzvy k předkládání projektů v rámci programu podpory 
INFIN 

R-35820 415 9.3.2020 k přípravě 20. reprezentačního plesu hl.m. Prahy a Obecního domu 

R-35964 416 9.3.2020 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 24) 

R-36034 417 9.3.2020 k návrhu Dohody o společném postupu a spolupráci ve věci revitalizace 
spodní části Václavského náměstí 

R-35447 418 9.3.2020 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program v oblasti 
prevence kriminality pro rok 2020 

R-35429 419 9.3.2020 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Servis a podpora záznamových zařízení ReDat pro potřeby 
Městské policie hl.m. Prahy na 4 roky" 

R-34640 420 9.3.2020 k návrhu Koncepce rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie 
hl.m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném 
městským částem hl.m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 2020 do 
roku 2022 

R-35590 421 9.3.2020 k odstoupení od podmínek realizace u projektu odboru OCP MHMP v 
rámci výzvy č. 8 OP PPR a úpravě rozpočtu v kap. 02 

R-35966 422 9.3.2020 k návrhu finančního vypořádání dotací poskytnutých přímo Dopravnímu 
podniku hl.m. Prahy, a.s. v roce 2019 a ponechání nevyčerpaných 
finančních prostředků pro rok 2020 

R-35680 423 9.3.2020 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 44592 Parkovací dům Petržílkova; stavební práce" 

R-35031 424 9.3.2020 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Vraňanská 672, Praha 8, Bohnice - zateplení objektu vč. oprav 
lodžií" 

R-35525 425 9.3.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jinonice - Lokalita Vidoule - 
Stolová hora, a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

R-35822 426 9.3.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2524/34 v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa 
železnic, státní organizace do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-35211 427 9.3.2020 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 767/138, parc. č. 767/139, 
parc. č. 767/142, parc. č. 767/179 o celkové výměře 7.124 m2 a pozemků 
parc. č. 767/136, parc. č. 767/137, parc. č. 767/140, parc. č. 767/141 a 
parc. č. 767/143 o celkové výměře 9.404 m2, vše v k.ú. Karlín 

R-35690 428 9.3.2020 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1242/1 o výměře 5399 m2 a 
pozemku parc. č. 1242/17 o výměře 2883 m2 v k.ú. Jinonice 

R-35573 429 9.3.2020 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce 

R-35970 430 9.3.2020 k volbě člena představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 

R-35797 431 9.3.2020 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti odboru 
sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy - Programy v oblasti 
rodinné politiky pro rok 2020 

R-35973 432 9.3.2020 k návrhu na vyhlášení Programu podpory vybavení zařízení sociálních 
služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na 
vysílací standard DVB-T2 
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R-35453 433 9.3.2020 k návrhu na schválení Záměru rozvoje paliativní péče na území hl.m. 
Prahy pro roky 2020 - 2025 

R-35514 434 9.3.2020 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-35060 435 9.3.2020 k návrhu na poskytnutí neinvestičních účelových individuálních dotací na 
zajištění akcí "Future Port Prague","Startup World Cup & Summit 2020", 
"Týden inovací 2020" 

R-36001 436 9.3.2020 k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
hlavního města Prahy 2020 - 2024 

R-35924 437 9.3.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 
- školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 13 na dofinancování 
realizace intenzivních kurzů výuky českého jazyka pro žáky základních 
škol s odlišným mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 

R-35678 438 9.3.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z 
roku 2019 

R-35840 439 9.3.2020 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v 
roce 2020 

R-35854 440 9.3.2020 k realizaci projektu "MHMP - sociální bydlení" 

R-36059 441 9.3.2020 k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých 
MČ HMP z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 (příp. v předchozích letech) k 
využití v roce 2020 

R-36109 442 9.3.2020 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-35869 443 9.3.2020 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-35802 444 9.3.2020 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-35898 445 9.3.2020 ke schválení projektů v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-35935 446 9.3.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 10 – Neúčelová 
rezerva a zvýšení běžných výdajů příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy za účelem vyhodnocování vlivů na 
udržitelný rozvoj území územně plánovacích dokumentací, jejich změn a 
aktualizací 

R-35803 447 9.3.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka 
pro stavbu „Sdělovací optická trasa mezi RS 8360 a RS 8110, ul. 
Zenklova, P8 - Libeň“ 

R-35804 448 9.3.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro stavbu s názvem "Sklad A-typ 2. etapa" na pozemcích 
parc. č. 1317 a 1327/128 v k.ú. Běchovice 

R-35914 449 9.3.2020 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje 
vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. v roce 2020 - konečný návrh 

R-35953 450 9.3.2020 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 
1758/3 v katastrálním území Hlubočepy za účelem správy mostního 
objektu Y 003 
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R-36003 451 9.3.2020 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2575/457 v k.ú. Kyje do 
vlastnictví hl.m. Prahy v rámci majetkoprávního vypořádání st. č. 0211 
Lipnická - Ocelkova 

R-36054 452 9.3.2020 k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do roku 2020 a úpravě 
rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 

R-35374 453 9.3.2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000363/2018 poskytnuté MČ 
Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 

R-35916 454 9.3.2020 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 HMP 

R-35931 455 9.3.2020 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 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 a MČ Praha 9 

R-35937 456 9.3.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-35933 457 9.3.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-35930 458 9.3.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu životní 
prostředí 2014 - 2020 určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční a investiční dotace MČ Praha 5 

R-35947 459 9.3.2020 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o poskytnutí 
účelových dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

R-35832 460 9.3.2020 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 763 k.ú. Kyje 

R-35781 461 9.3.2020 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 570/1 v k.ú. Velká 
Chuchle, obec Praha 

R-35577 462 9.3.2020 k návrhu na odkoupení stavby bez čp./če. na pozemku ve vlastnictví hl.m. 
Prahy v k.ú. Motol 

R-35014 463 9.3.2020 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, uzavření smlouvy o 
výpůjčce, dodatků ke smlouvám o výpůjčce a k návrhu na výpověď z 
nájemní smlouvy 

R-35624 464 9.3.2020 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 - Klánovice 
(vodohospodářský majetek v k.ú. Klánovice) 
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R-35732 465 9.3.2020 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 5, Praha 8, 
Praha 9, Praha - Kolovraty, Praha - Královice a Praha - Kunratice 
(pozemky v k.ú. Smíchov, Libeň, Kunratice a stavba pomníku v k.ú. Libeň) 

R-35580 466 9.3.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2020 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport 

R-35918 467 9.3.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2020 

R-35446 468 9.3.2020 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-35858 469 9.3.2020 k návrhu na odpis nedobytné části pohledávky dlužníka ASSEK, a. s. 

R-36099 470 9.3.2020 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-35873 471 9.3.2020 k návrhu OCP MHMP na úpravu celkových nákladů investiční akce p.o. 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-35998 472 9.3.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

R-35994 473 9.3.2020 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2019 a let minulých 
a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2020 

R-35992 474 9.3.2020 k návrhu programu jednání 15. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
19. 3. 2020 

 


