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S C H V Á L E N Ý 
P R O G R A M   J E D N Á N Í 

 
18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 2. 7. 2020 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 3. 7. 2020) 

 
 
  

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

 

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

 

* Z-8410 k návrhu na založení ústavu Kampus Hybernská, z.ú. 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase 16.00 
 

radní Chabr 
 
 

* Z-8333 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a 
tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase 17.00 
 

radní Šimral 

1 Z-8315 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

2 Z-8255 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

3 Z-8373 k návrhu na uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu na rok 
2020 na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/20 ze dne 
23.1.2020 z důvodu minimalizace následků krizové situace 
související s pandemií Covid-19 v oblasti kultury 
 

radní Třeštíková 

4 Z-8346 k návrhu o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu obchodní 
společnosti Prague City Tourism a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, 
Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 150 00, IČ: 073 12 890 v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze 
 

radní Třeštíková 

5 Z-8279 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Praze 
 

radní Třeštíková 

6 Z-8319 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Pražská informační služba 
 

radní Třeštíková 

7 Z-8396 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2020 na pokrytí ztrát vzniklých v souvislosti s 
nouzovým stavem kvůli koronavirové epidemii 
 

radní Třeštíková 
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8 Z-8424 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2020 
 

radní Třeštíková 

9 Z-8407 k sídlu Muzea paměti XX. století radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

10 Z-8383 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

11 Z-8473 k návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů 
krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

12 Z-8508 Příspěvek politickým klubům zastupitelstva hl.m. Prahy na 
zpracování analýz a posudků k tiskům předkládaným na jednání 
zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

zastupitel Zajíček 

13 Z-8384 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. 
Prahy za rok 2019 
 

radní Chabr 

14 Z-8291 k návrhu peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
 

radní Chabr 

15 Z-8393 k záměru veřejné zakázky „Dodávky prvků pražského mobiliáře - 
uliční vybavení“ 
 

radní Chabr 
 

16 Z-8358 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 
týkajících se pozemků parc.č 723/5 a 811/22 k.ú. Dolní Měcholupy 
 

radní Chabr 
 

17 Z-8310 k úplatnému nabytí pozemku parc.č. 967, jehož součástí je objekt 
bez čp/če (kostel sv. Šimona a Judy), v k.ú. Staré Město do 
vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr 

18 Z-8134 k návrhu na úplatné nabytí pozemků s omezujícími podmínkami 
po dobu 10-ti let parc. č. 2117, jehož součástí je stavba bez čp./če, 
parc. č.2118/3,jehož součástí je stavba bez čp./če,  parc.2118/20 v 
k.ú. Holešovice z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 6979711, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2 do vlastnictví hl. m. Prahy jehož součástí je stavba bez 
čp./če, 
 

radní Chabr 

19 Z-8261 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3319/5 v k.ú. Krč z 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 

20 Z-8232 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. ú. Jesenice u Prahy z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

21 Z-8129 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 432/5 a pozemku 
parc. č. 438/2, oba v k. ú. Radlice, obec Praha, a dále pozemku 
parc. č. 4941/6 v k. ú. Smíchov, obec Praha, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
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22 Z-8252 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační 

zeleně, 12 ks uličních vpustí, vodorovného a svislého dopravního 
značení a 14 ks veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v 
k.ú. Jinonice, obec Praha a  pozemků parc. č. 962/19,  962/20,  
963/12, 963/13, 963/19, 963/22 a 963/24 v k.ú. Jinonice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr 

23 Z-8280 k návrhu směny pozemků v k.ú. Stodůlky mezi společností 
Domanský s.r.o. a hl.m. Prahou 
 

radní Chabr 

24 Z-8267 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 4911/2 v k.ú. 
Smíchov 
 

radní Chabr 

25 Z-8283 k návrhu úplatného převodu částí pozemku parc. č. 1257 v k.ú. 
Hostivař, obec Praha 
 

radní Chabr 

26 Z-7889 k  návrhu úplatného převodu částí pozemků parc.č. 341/1 a parc.č. 
341/8  o celkové výměře 128 m2 vše v k.ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr 

27 Z-8271 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2512 o výměře 
84 m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr 

28 Z-8312 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 493/28 v k.ú. Libeň, 
obec Praha 
 

radní Chabr 

29 Z-8277 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 455/109 v 
k.ú. Krč 
 

radní Chabr 

30 Z-8274 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Troja, Hloubětín a 
Vysočany z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr 

31 Z-8233 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lipence, Malešice, 
Modřany, Nusle, Petrovice a Pitkovice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl. m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 

32 Z-8272 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 493/51, 
493/52 a 493/53 v k.ú. Libeň 
 

radní Chabr 

33 Z-8275 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1281/448 v 
k.ú. Vokovice 
 

radní Chabr 

34 Z-7904 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Letňany z vlastnictví společnosti 
CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. a pozemku v k.ú. Letňany z 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o., vše do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
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35 Z-8138 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace včetně 8 ks vpustí, 1 ks 

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

radní Chabr 

36 Z-8386 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 
 
 
Odejmutí: 
Praha 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
Praha 12 (pozemek v k.ú. Modřany) 
Praha 16 (pozemek v k.ú. Radotín) 
 

radní Chabr 

37 Z-8317 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 

38 Z-7064 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2836/00 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (MČ Praha - Vinoř; výstavba kompostárny) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

39 Z-6219 k návrhu celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - Z 2829/00 (Praha - Zbraslav; výstavba hasičské zbrojnice) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

40 Z-7936 k návrhu zadání změny ÚP - U 1113 (fáze "zadání", vlna 04 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

41 Z-8334 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
07 úprav) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

42 Z-8348 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2812 a Z 2822 (fáze 
„návrh“ + „OOP“, vlna IV celoměstsky významných změn) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

43 Z-8354 k návrhu změny ÚP - Z 2959 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 
V) 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
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44 Z-8365 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna CVZ V) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

44 Z-7389 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 11/2018 (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
Tisk stažen 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

45 Z-7461 k návrhu na pořízení změny ÚP - 115/2018 (fáze "podnět", vlna 
18) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

46 Z-8322 k návrhu na pořízení změny ÚP - 290/2019 (fáze "podnět", vlna 
25) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

47 Z-8368 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. skupina (fáze "podnět", vlna 
25) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

48 Z-8369 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. skupina (fáze "podnět", vlna 
26) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

49 Z-8412 k návrhu na pořízení změny ÚP - 223/2019 (fáze "podnět", vlna 
26) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

50 Z-8335 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3287 (fáze 
"zadání", vlna 18) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

51 Z-8304 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
roce 2020 a poskytnutí účelových dotací městským částem Praha - 
Ďáblice a Praha – Březiněves 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

52 Z-8427 k návrhu na uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě č. 
INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 
16, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu 
Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

53 Z-8362 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS - 
Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu 
kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

54 Z-8426 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy na 
provedení rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 – BEZPEČNOST 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

55 Z-8352 k návrhu Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 
DAH/39/01/000197/2019 uzavřené mezi hlavním městem Prahou 
a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

56 Z-8240 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavbu č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. 
Prahy, etapa 0007 Troja, část 19 Troja - stabilizace výpusti DN 
2000 a stavbu VD Troja - rekonstrukce dělící zdi sportovního 
kanálu 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

57 Z-8297 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce "Stavba č. 43915 VD Hostivař - zkapacitnění 
bezpečnostního přelivu“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 
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58 Z-8392 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.8/35 ze dne 20.6.2019 k 
záměru veřejné zakázky „Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky 
D; stavební práce“ 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

59 Z-8478 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.14/7 ze dne 13.2.2020 k 
záměru investičního odboru MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; 
zhotovitel" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

60 Z-8256 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2633/8 v k. ú. Radotín 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

61 Z-8307 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 159/57 v kat. ú. 
Benice do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

62 Z-8351 k návrhu na úplatné nabytí ideální 1/32, 1/16, 2/16, a 7/32 
spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní číslo 1108/6 o 
evidované výměře 2.716 m2 (ostatní plocha); ideální 1/32, 1/16, 
2/16, 7/32 a 1/16 spoluvlastnického podílu na pozemku parcelní 
číslo 1108/7 o evidované výměře 11.175 m2 (ostatní plocha); 
ideální 1/32,1/16, 2/16 a 9/32 spoluvlastnického podílu na 
pozemku parcelní číslo 1108/10 o evidované výměře 1.351 m2 
(orná půda); ideální 1/32, 1/16, 2/16 a 7/32 spoluvlastnického 
podílu z části pozemku parcelní číslo 1108/8, dle GP č. 1600-
188/2019 pozemku parcelní číslo 1108/18 o evidované výměře 
2.074 m2  (lesní pozemek) vše zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, k. ú. Velká Chuchle 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

63 Z-8375 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

64 Z-8382 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků k navýšení 
rozpočtové akce Bezbariérová opatření a Dopravnímu podníku 
hl.m. Prahy a.s. a k úpravě vlastního rozpočtu 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

65 Z-8215 ke zprávě o průběhu implementace Plánu udržitelné mobility 
Prahy a okolí 

náměstek primátora  
Scheinherr 

66 Z-8328 ke smluvnímu zajištění společného zadávání mezi hl. m. Prahou a 
Středočeským krajem 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

67 Z-8416 k záměru městské lanové dráhy Podbaba - Troja – Bohnice 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 
 

68 Z-8204 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování 
výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2019 - 
závěrečný účet 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

69 Z-8311 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2019 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

70 Z-8378 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2020 a 
střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 
2025 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

71 Z-8355 k návrhu na rozpočtová opatření související s daní z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období roku 2019 a k vratkám 
podílů na daňové povinnosti městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
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72 Z-8390 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. 

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

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

73 Z-8372 k návrhu na změnu charakteru, účelu a rozšíření účelu finančních 
prostředků ponechaných městským částem k čerpání v roce 2020 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

74 Z-8438 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků ponechaných MČ 
Praha 6 k čerpání v roce 2020 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

75 Z-8415 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků ponechaných 
městské části Praha - Lipence k čerpání v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

76 Z-8344 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Kolovraty na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

77 Z-8298 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

78 Z-8303 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Lysolaje z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
 

79 Z-8380 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 
2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 2020 - II a Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 2020 - Doplňková síť- II." 
 

radní Johnová 

80 Z-8217 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2020 
 

radní Johnová 

81 Z-8305 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

82 Z-8349 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

83 Z-8388 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 
2020 
 

radní Johnová 

84 Z-8339 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Johnová 
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85 Z-8143 k návrhu udělení dotace prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery a dalším administrativním procesům výzvy č. 1 u 
projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaných z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní Šimral 

86 Z-8376 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

87 Z-8395 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

88 Z-8400 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2 
 

radní Šimral 

89 Z-8332 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 3 
 

radní Šimral 

90 Z-8338 k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory 
využití volného času dětí a mládeže na rok 2020 
 

radní Šimral 

91 Z-8286 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu s příjemcem dotace  
AC Sparta Praha - florbal, z.s. 
 

radní Šimral 

92 Z-8075 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 a poskytnutí 
individuální účelové dotace v oblasti sportu spolku Český svaz 
juda 
 

radní Šimral 

93 Z-8202 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za 
Černým mostem 362/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9 
 

radní Šimral 

94 Z-8243 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
základní umělecká škola, Praha 5 - Košíře, Na Popelce 18 
 

radní Šimral 

95 Z-8289 k návrhu na změnu zřizovací listny příspěvkové organizace Vyšší 
odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební Praha 
1, Dušní 17 
 

radní Šimral 

96 Z-8213 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství 
se lhůtou splatnosti převyšující 18 měsíců se stávajícím uživatelem 
bytu hl. m. Prahy 
 

radní Zábranský 

97 Z-8295 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
3 a Městské části Praha 10 
 

radní Zábranský 
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99 Z-8161 k návrhu na změnu nájemní smlouvy č. 2/20/1901/038 uzavřené 
dne 19. 2. 2020 mezi Hlavním městem Prahou zastoupeným 
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a Společností 
pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v 
Praze na smlouvu o výpůjčce 

zastupitel Pospíšil 
zastupitel Chabr 
zastupitel Maruštík 

100  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 

 
 
 
 
 
K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-8411 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích 
v Praze 

náměstek primátora 
Scheinherr 

2 Z-8360 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

3 Z-8377 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 
2020 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

4 Z-8391   k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování 
rozpočtu (rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na 2021, 
střednědobého výhledu rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2026 a 
dlouhodobého výhledu 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

5 Z-8363 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na 
úpravu rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2020 v kap. 0416 

radní Šimral 

6 Z-8444 k návrhu řešení situace ve sportovní areálu SK PROSEK PRAHA radní Šimral 

7 Z-8437 ke zprávám o činnosti Rady HMP Rada HMP 
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