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 P R O G R A M  
34. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 10. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 33. jednání Rady HMP ze dne 24. 9. 2020 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 36923 

 
 
 
 
 

k předložení dílčího příkazu a smlouvy o 
poskytování služeb testování inovativní 
technologie pro správu dopravního 
značení dle příkazní smlouvy o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování Koncepce Smart Prague do 
roku 2030 - projekt „Testování inovativní 
technologie pro správu dopravního 
značení“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Krch 
M. Fišer, MBA,  
předseda předst.  
OICT, a.s. 

3. 37952 k účasti hl. m. Prahy v pracovní skupině 
EUROCITIES – Urban Regeneration in 
the City Fringe 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.15 Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

4. 37983 k návrhu změny ÚP - Z 2930 (fáze 
„návrh“ + „OOP“, vlna CVZ V) 
--- 
MČ Praha 4 
MČ Praha 5 
MČ Praha 6 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.20 
 
 
 

Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

5. 37999 k zamítnutí návrhu změny ÚP - Z 2993 a 
Z 3018 (fáze „návrh“, vlna 09) 
--- 
MČ Praha 5 
MČ Praha – Běchovice 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

6. 38008 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – 1. 
skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 
--- 
všechny MČ HMP 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 38070 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze 

„návrh“ + "OOP", vlna 14) 
--- 
MČ Praha 5 
MČ Praha 6 
MČ Praha 7 
MČ Praha 9 
MČ Praha 12 
MČ Praha 13 
MČ Praha – Dolní Měcholupy 
MČ Praha – Nebušice 
MČ Praha – Přední Kopanina 
MČ Praha – Řeporyje 
MČ Praha – Štěroboholy 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

8. 38064 k návrhu na přerušení pořizování změny 
ÚP - Z 3269 (fáze „návrh“, vlna 17) 
--- 
MČ Praha 10 
MČ Praha – Štěrboholy 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

9. 38049 k návrhu na ukončení pořizování 
změny/úpravy ÚP - U 1342 (fáze „návrh“, 
vlna 04 úprav) 
--- 
MČ Praha 6 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

10. 38081 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 
vydání - U 1371 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna 07 úprav) 
--- 
MČ Praha – Suchdol 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

11. 38110 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 
vydání - U 1311 (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 03 úprav) 
--- 
MČ Praha 7 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

12. 38007 k návrhu zadání změn ÚP – 2. skupina 
(fáze „zadání“, vlna 18) 
--- 
MČ Praha – Klánovice 
MČ Praha – Satalice 
MČ Praha – Suchdol 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
13. 37993 k návrhu na ukončení pořizování změny 

ÚP - Z 3308 (fáze "zadání“, vlna 18) 
--- 
MČ Praha 19 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

14. 38019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3132 (fáze 
"zadání", vlna 12) 
--- 
MČ Praha – Slivenec 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.10 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

15. 36988 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
136/2019 (fáze "podnět", vlna 24) 
--- 
MČ Praha - Březiněves 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.15 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 
 

16. 37140 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
265/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 
--- 
MČ Praha 4 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.20 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

17. 37141 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
301/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 
--- 
MČ Praha 4 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 
 

18. 37193 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
295/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 
--- 
MČ Praha 17 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

19. 38030 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
270/2019 (fáze "podnět", vlna 29) 
--- 
MČ Praha – Březiněves 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

20. 38052 k návrhu na souběžné pořízení návrhu na 
pořízení změny ÚP - 38/2020 a návrhu na 
pořízení AZUR HMP č. 11 (fáze 
„podnět“, samostatně pořizovaná) a 
návrhu na ukončení pořizované změny 
ÚP - Z 2531 (fáze „návrh“, vlna CVZ I) 
--- 
MČ Praha 7 
 
- elektronicky 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.40 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 38097 k návrhu na pořízení změny ÚP - 99/2020 

(fáze "podnět", samostatně projednávaná) 
--- 
MČ Praha 5 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

11.45 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 
 

22. 37930 k návrhu OCP MHMP na změnu 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 
800/196, 171 00 Praha 7, IČO: 00064572 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.50 RNDr. Kyjovský 

23. 37470 
 
 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným účastníkem na 
veřejnou zakázku "Sběr, svoz a využití 
komunálního bioodpadu pomocí 
velkoobjemových kontejnerů 2021-2022" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.55 RNDr. Kyjovský 

24. 35226 k návrhu na schválení Strategie podpory 
alternativních pohonů v Praze do roku 
2030 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

12.00 Ing. Šíma 
M. Fišer, MBA,  
předseda předst.  
OICT, a.s. 

25. 38050 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů Dopravního podniku, a.s. a 
zavedení nových investičních akcí v kap. 
03 do centrálního číselníku akcí v roce 
2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

12.05 Ing. Šíma 

26. 38059 
 
 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 
Smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

12.10 Ing. Šíma 

27. 36067 
 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 1424/4 a 
226/3 k.ú. Jinonice, obec Praha do 
vlastnictví hl.m. Prahy, poskytnutí 
náhrady ze ztráty podnikání a úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů investičních 
akcí v roce 2020 v kap. 03 - Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

12.15 Ing. Freimann  

 
 



 5 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 37284 k návrhu na uzavření Dodatku č. 7 k 

nájemní smlouvě č. 
NAO/83/01/016337/2014 a Dodatku č. 3 
k rámcové smlouvě č. 
SPR/83/10/0023958/2016 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

12.20 Ing. Rak 
T. Hübl, předs. 
předst. Výstaviště 
Praha, a.s. 

29. 38128 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. 
Prahy v roce 2020 MČ Praha - Nedvězí na 
úhradu restituční náhrady v katastrálním 
území Nedvězí 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek  
 

12.25  

30. 38075 k návrhu na změnu charakteru a účelu 
dotací poskytnutých městským částem 
hl.m. Prahy a jednotkám sboru 
dobrovolných hasičů na výdaje při řešení 
krizové situace v souvislosti s šířením 
nového typu koronaviru 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

12.30  

31. 34541 k návrhu směny částí pozemků v k.ú. 
Smíchov mezi hl.m. Prahou a společností 
NETAL, a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.35 Ing. Rak 

32. 37481 k revokaci usnesení Rady HMP č.1812 ze 
dne 17.7.2018 k návrhu na úplatný převod 
pozemků parc. č. 967/1, parc. č. 967/2, 
parc. č. 967/3 a parc. č. 967/4, vše v k.ú. 
Dejvice 
 
- přerušen 14.9.20 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.40 Ing. Rak 

33. 33985 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 748, parc. č. 130/2 a st. č. 236 v k. ú. 
Lhotka u Mělníka, obec Lhotka, a 
pozemků parc. č. 836, parc. č. 809/1 a st. 
č. 207 v k. ú. Střemy, obec Střemy, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.45 Ing. Rak 

34. 36350 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatelů na veřejnou zakázku 
"Ochrana a ostraha objektů hl. města 
Prahy" 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.50 Ing. Rak 
Zástupce 
Karo, Lašmanský  
& Partners, s.r.o.,  
advokát. kancelář 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
35. 34773 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Obnova Staroměstské tržnice" 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.55 Ing. Rak 

36. 37839 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu 
objektu č.p. 69, Kanovnická 3, Praha 1, 
k.ú. Hradčany 
 
 
 

radní Chabr 13.00 Ing. Rak 

37. 37965 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věci z 
vlastnictví hlavního města městské části 
Praha 9 (pozemek v k.ú. Střížkov) 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 13.05 
 
 
 

Ing. Kubelka, 
Ph.D. 

38. 37871 k návrhu na dofinancování lékařské 
pohotovostní služby zajišťované a 
financované hlavním městem Prahou v 
roce 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 13.10 Mgr. Ježek 

39. 37816 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 
sportu a tělovýchovy v hlavním městě 
Praze pro rok 2021 
 
 
 

radní Šimral 13.15 Mgr. Němcová 

40. 34566 k návrhu na částečné prominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně příjemce 
dotace Tělocvičná jednota Sokol Vinoř 
 
- stažen 13.1.20 
- elektronicky 
 

radní Šimral 13.20 Mgr. Němcová 

41. 37941 
 
 

k účasti sportovní výpravy hl. m. Prahy na 
Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral  13.25 Mgr. Němcová  

42. 38093 
 
 

k návrhu na udělení dotací a dalším 
administrativním procesům výzvy č. 2 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného z 
Operačního programu Praha - Pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 13.30 Ing. Blažek  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
43. 38055 

 
 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 712 ze 
dne 14. 4. 2020 k návrhu na udělení 
dotací prostřednictvím projektu Pražský 
voucher na inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery 
spolufinancovaných v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzvy č. 
2, usnesení Rady HMP č. 1149 ze dne 8. 
6. 2020 k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR - výzvy č. 2, usnesení Rady HMP č. 
1235 ze dne 15. 6. 2020 k návrhu na 
udělení dotací prostřednictvím projektu 
Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzvy  
č. 2 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 
 

13.35 Ing. Blažek  

44. 37799 k revokaci usnesení Rady HMP č.491 ze 
dne 25. 3. 2019 k záměru umístění 20 
pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy 
Slovanská epopej v majetku hl. m. Prahy 
na zámku v Moravském Krumlově, ve 
znění usnesení Rady HMP č. 179 ze dne 
3. 2. 2020 k záměru umístění 20 pláten 
obrazového cyklu Alfonse Muchy 
Slovanská epopej v majetku hl. m. Prahy 
na zámku v Moravském Krumlově a k 
jeho doplnění: k přípravě výstavního 
prostoru zámku Moravský Krumlov pro 
dočasné umístění cyklu 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 13.40 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 
PhDr. Juříková, 
ředitelka GHMP 

45. 37888 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 13.45 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

46. 37899 
 

k návrhu na jmenování členů správní rady 
Domu národnostních menšin o.p.s., se 
sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, IČO: 
28516346 
 
 - elektronicky 

 
 

radní Třeštíková 13.50 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
47. 38099 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha 11, Městské části Praha 7, Městské 
části Praha - Lysolaje, Městské části 
Praha 3 a Městské části Praha 10 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 13.55 
 
 
 

Ing. Tunkl 

48. 38096 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci Městské části Praha 11 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 14.00 Ing. Tunkl 

49. 38122 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha – Vinoř 
 
 
 

radní Zábranský 14.05 Ing. Tunkl 

50. 38146 
 
 
 
 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č. 47 ze dne 17.1.2017 k návrhu na 
revokaci usnesení Rady HMP č. 139 ze 
dne 3.2.2015 k návrhu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2015, 
finančních vztahů k městským částem 
hlavního města Prahy na rok 2015 a 
rozpočtového výhledu do roku 2020 
 
 
 

radní Zábranský 14.10 Ing. Tunkl 

51. 37971 
 
 

k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže na 
nákup objektů k bydlení hl. m. Prahou 
 
 
 

radní Zábranský 14.15 Ing. Tunkl 

52.  Podání  14.20  
53.  Operativní rozhodování Rady HMP    
54. 38117 k návrhu programu jednání 20. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15. 10. 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

55.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 37991 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37850 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2020 za účelem poskytnutí podílů 
spolufinancování a vyúčtování 
spolufinancování na projekty OP PPR 
realizované PO HMP 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 37964 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 37821 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

5. 37842 ke schválení Výroční zprávy o 
implementaci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR za rok 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

6. 37830 
 
 

k návrhu na udělení souhlasu s užitím 
malého znaku hlavního města Prahy  

primátor hl.m. 
Prahy 

  

7. 38077 
 
 

k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
 

  

8. 37897 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2020 III. 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 37977 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2020 IV. 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

10. 37305 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
NAP/54/09/010517/2016 ze dne 
21.7.2016 uzavřené mezi hl.m. Prahou a 
společností LP Abyss, s.r.o., IČO: 
04851196 k části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

11. 38040 
 
 

k návrhu OCP na úpravu rozpočtu v kap. 
02 - Městská infrastruktura na rok 2020 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

  

12. 37854 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 38067 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů za 3. čtvrtletí 2020 na úhradu 
zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované 
autobusovou dopravou PID 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

14. 37883 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na jejich 
poskytnutí MČ Praha 1 – 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 37914 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určené pro MČ HMP na sociálně-právní 
ochranu dětí - doplatek za rok 2019 a k 
návrhu na jejich poskytnutí městským 
částem hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 37969 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 z Operačního 
programu potravinové a materiální 
pomoci a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP a PO 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 37976 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 projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 37864 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 

  

19. 37968 k návrhu na změnu charakteru části 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Zličín z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 
a ponechané k využití ke stejnému účelu v 
roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 37831 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 107/7 a parc. č. 109/7, oba v k.ú. 
Střešovice 
 

radní Chabr   

21. 37321 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 
parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře Bytovému 
družstvu Slavická 1153, IČO: 021 45 014 
 

radní Chabr   

22. 37789 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 142/2, k.ú. Braník 
 

radní Chabr   

23. 37612 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2131/4, k.ú. Krč 
 

radní Chabr   

24. 36327 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 267/1 o výměře 585 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Chabr   

25. 37510 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů 
veřejného osvětlení včetně kabelového 
vedení v k. ú. Čakovice z vlastnictví 
společnosti Natland rezidenční investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, 
a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

26. 36134 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví 
pozemků parc.č.   1880/10, parc. č. 
1880/14 v k.ú. Vršovice, parc.č.  836/26, 
parc.č.   836/51, parc.č.  836/52,  parc. č. 
1118/4  v k.ú. Čimice, parc. č. 
2930/27,parc. č. 3021/3,  parc. č. 3100/1,  
parc. č. 3100/10  v k.ú.  Žižkov   z 
vlastnictví České republiky,  příslušnost 
hospodařit  s majetkem státu „ Armádní  
Servisní, příspěvková organizace", IČO: 
60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 
Dejvice, 160 00 Praha 6 do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

27. 37947 k návrhu na bezúplatné nabytí 39 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení a zapínacího bodu v k. 
ú. Řeporyje z vlastnictví společnosti 
Kamýk Developers, s.r.o. a společnosti 
Staviltech s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

28. 37919 k návrhu na uzavření smlouvy o převodu 
správy majetku mezi hlavním městem 
Prahou a Městskou částí Praha 21 
 

radní Chabr   

29. 37916 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k. ú. Strašnice, obec Praha 
 

radní Chabr   



 12 

 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
30. 37203 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy a 
odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 
16 (pozemky v k.ú. Radotín) a k návrhu 
na změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Gymnázium Oty Pavla, Praha 
5, Loučanská 520 
 

radní Chabr   

31. 37440 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov) 
 

radní Chabr   

32. 37712 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 5 (pozemek v k.ú. Hlubočepy) 
a Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
 

radní Chabr   

33. 37735 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr   

34. 37610 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů hl. 
m. Prahy minulých let v kapitole 08 – 
Hospodářství 
 

radní Chabr   

35. 37887 k návrhu úpravy rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy v kap. 08 - Hospodářství na rok 
2020 a běžných výdajů minulých let 
 

radní Chabr   

36. 36808 k návrhu na schválení nájemních smluv a 
smluv o výpůjčce 
 

radní Chabr   

37. 37381 k návrh na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

 
 



 13 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
38. 37896 

 
 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 544/7 k. ú. Labská, obec Špindlerův 
Mlýn z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu 
pro Státní pozemkový úřad, IČO: 
01312774 do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle § 10 odst. 5 zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

radní Chabr   

39. 37912 
 
 
 
 
 

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

radní Chabr   

40. 38135 
 
 

k návrhu na schválení  návrhu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s  
Povodím Vltavy, státní podnik 
 

radní Chabr   

41. 37233 
 
 
 

k návrhu na uzavření nájemních smluv a 
dohody o zaplacení za bezesmluvní 
užívání mezi hl. m. Prahou a Českou 
republikou - Státním pozemkovým 
úřadem na nájem pozemků v k.ú. Ďáblice 
v areálu vodojemu Ládví I. 
 

radní Chabr   

42. 37827 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy  Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Johnová   

43. 37906 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   

44. 36673 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 
Jesenická 3067/1, Záběhlice, 106 00  
Praha 10 a změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětský domov 
Charlotty Masarykové, se sídlem U Včely 
176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00 
 

radní Šimral 
 
radní Johnová 

  

45. 37803 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola při 
Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 
8, Ústavní 91 
 

radní Šimral   
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46. 34495 k návrhu na změnu lokality realizace 

investiční akce při zachování účelu dotace 
poskytnuté MČ Praha 22 v roce 2018 a 
ponechané k využití v roce 2019 a dále v 
roce 2020 
 

radní Šimral   

47. 37522 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Šimral   

48. 37542 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů INV 
MHMP na rok 2020 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 
 

radní Šimral   

49. 38000 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 31.8. 2020" 
 

radní Šimral   

50. 37975 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
výuky plavání v základních školách v 
roce 2020 (VII. etapa)" 
 

radní Šimral   

51. 37907 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Vybavení školských poradenských 
zařízení diagnostickými nástroji v roce 
2020" 
 

radní Šimral   

52. 37974 k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Pražský voucher 
na inovační projekty spolufinancovaného 
v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR, výzva č. 4 
 

radní Šimral   

53. 37804 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Základní škola a Mateřská škola při 
Thomayerově nemocnici, Praha 4, 
Vídeňská 800 
 

radní Šimral   

54. 37928 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP v roce 2020 
 

radní Třeštíková   

55. 38015 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 01 a 06 
a příspěvkové organizace Muzeum hl. m . 
Prahy v roce 2020 
 

radní Třeštíková   
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56. 38037 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 

a příspěvkových organizací v oblasti 
kultury v roce 2020 
 

radní Třeštíková   

57. 37665 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

58. 38013 
 
 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

59. 38073 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9. 9. 2020 do 15. 9. 2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 

 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

38161 
 

k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
 

38086 k Plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2020 do 36.6.2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

38102 zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. 
ke dni 30.06.2020 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

35657 Souhrnná informace o počtu, druhu a výši správních trestů uložených při řešení 
přestupků věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2019 
 

pověřená řízením 
MHMP 

35834 Informace o evidenci chovatelů psů za rok 2019 včetně informace o útulcích 
spravovaných hl. m. Prahou  v roce 2019 
 

pověřená řízením 
MHMP 

35835 Zpráva o výkonu agendy práva shromažďovacího na území hl. m. Prahy za období 
roku 2019 
 

pověřená řízením 
MHMP 

35993 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 - podklad za Magistrát 
hlavního města Prahy 
 

pověřená řízením 
MHMP 

36142 Informace o veřejných sbírkách 2019 pověřená řízením 
MHMP 
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