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 P R O G R A M  
42. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 12. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 23. 11. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38405 k revokaci usnesení Rady HMP č.933 ze 

dne 20.5.2019 k záměru udělit 

mezinárodní Cenu Karla IV. hlavním 

městem Prahou a Univerzitou Karlovou v 

roce 2020 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Petr 

3. 38879 

 

 

 

k modernizaci železniční trati Praha - 

Kladno s odbočkou na Letiště Václava 

Havla 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.15 Ing. Šíma 

4. 38443 

 

 

 

k rozšiřování Letiště Václava Havla Praha 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.20  

5. 38641 k návrhu na uvolnění rezervy pro 

městskou část Praha 16 na provedení 

výstavby služebny Policie ČR v roce 2020 

z kap. 07 – BEZPEČNOST 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 JUDr. 

Štalmachová 

6. 38203 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace Hasičskému záchrannému sboru 

hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap. 

07 - BEZPEČNOST 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.30 JUDr.  

Štalmachová  

7. 38662 

 

 

 

 

k zapojení hlavního města Prahy do 

mezinárodního projektu SCORE 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.35 RNDr. Kyjovský 

8. 38674 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

dotace v rámci Programu Čistá energie 

Praha 2020 VI. 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.40 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 38487 

 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "stavba č. 6963 

Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. 

ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint - 

levý břeh; inženýrsko-geologický 

průzkum" 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.45 Ing. Freimann  

10. 38385 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na 

bezúplatný převod pozemků pod stavbou 

silnice I. třídy I/4 Strakonická, stavby 

silnice I. třídy I/4 Strakonická, mostního 

objektu X002 ul. Bartoňova a mostního 

objektu X006 ul. K Peluňku v rámci 

vzájemného majetkoprávního vypořádání 

staveb pozemních komunikací, silničních 

pozemků a dalších nemovitostí 

souvisejících se stavbou dálnice D0 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50 Ing. Šíma 

11. 38137 k revokaci usnesení Rady HMP č.1882 ze 

dne 9.9.2019 k záměru odboru 

investičního MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Stavba č. 40759 Multifunkční 

oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Budova 

MOS; dokončení stavby“ 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.55 

 

 

 

 

Ing. Freimann 

12. 35842 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; 

správce stavby" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

11.00 Ing. Freimann  

13. 37329 ke schválení Memoranda o spolupráci 

týkající se scelení území na území 

Městské části Praha 11 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

14. 34178 k návrhu na úplatný převod pozemků o 

celkové výměře 1 489 m2 v k.ú. Jinonice 

a bezúplatné zřízení služebnosti  

inženýrské sítě k pozemku parc.č. 1233/7 

v k.ú. Jinonice a uzavření budoucí 

smlouvy darovací 
 

- přerušen 30.11.20 

 
 

radní Chabr 11.10 

 

 

 

 

Ing. Rak 

 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
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15. 37910 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 1836/4 v k. ú. Ruzyně do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

16. 37754 

 

 

 

k návrhu na schválení úplatného převodu 

části pozemku parc.č. 1360/1 o výměře 

453 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 

12.12.2019 oddělený a nově označený 

pozemek parc.č. 1360/1 v k.ú. Chodov) a 

části pozemku parc.č. 1360/6 o výměře 

626 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 

12.12.2019 oddělený a nově označený 

pozemek parc.č. 1360/6 v k.ú. Chodov), 

vše v katastrálním území Chodov, obec 

Praha 

 

 

 

radní Chabr 

 

11.20 Ing. Rak  

17. 34337 

 

 

 

k návrhu majetkoprávního vypořádání 

pozemků v k. ú. Chodov (P+R Opatov) 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 

 

11.25 Ing. Rak  

18. 37727 

 

 

 

 

k návrhu na převod pozemků z vlastnictví 

hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníka 

sousedního pozemku v lokalitě Kozí-U 

Milosrdných, v kat území Staré Město 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 

 

11.30 Ing. Rak  

19. 38673 

 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky 

hlavního města Prahy o aktualizaci 

cenové mapy stavebních pozemků na 

území hl.m. Prahy pro rok 2021 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 

 

11.35 Ing. Rak  

20. 38098 ke Koncepci zavádění metody BIM v 

České republice a k návrhu na uzavření 

Dohody o spolupráci s Českou agenturou 

pro standardizaci 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21. 38555 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Centrum 

sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 

v kap. 0582 v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.45 PhDr. Klinecký 

 
                

 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
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22. 38821 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2020 

 

 

 

radní Johnová 11.50 PhDr. Klinecký 

23. 38714 k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na roky 2020-2021 v rámci 

vyhlášeného 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. a k uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace 

 

 

 

radní Johnová 11.55 PhDr. Klinecký 

24. 38801 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace na zajištění 

provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. 

 

- elektronicky 

 

radní Kordová 

Marvanová 

 

12.00 

 

Ing. Žabka 

25. 38743 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace - víceletého grantu s 

příjemcem dotace Rugby klub Petrovice, 

z.s. 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 

26. 38328 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "SŠAaI 

Weilova, P10 - rekonstrukce 

elektroinstalace". 

 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.10 Mgr. Němcová 

27. 38449 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kapitole 04 a poskytnutí 

investiční dotace Městské části Praha 19 

 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.15 

 

 

Mgr. Němcová 

28. 38720 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.20 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 38389 

 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - 

výstavba tělocvičny; zhotovitel", k návrhu 

usnesení Rady HMP předložit 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 

budoucí originární nabytí vlastnického 

práva k nemovitostem do majetku hl. m. 

Prahy na základě této veřejné zakázky a k 

záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - 

výstavba tělocvičny; předstihový 

záchranný archeologický výzkum" 
 

 
 

radní Šimral  

 

12.25 Ing. Freimann  

30. 38101 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku " 

Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 

– zateplení objektů Jarov, etapa 0007 – 

rekonstrukce vnitřních prostor, 1. část 

velký sál v budově C; zhotovitel stavby" 
 

 
 

radní Šimral  

 

12.30 Ing. Freimann 

31. 38651 k revokaci usnesení Rady HMP č.2136 ze 

dne 5.10.2020 k návrhu na udělení dotací 

a dalším administrativním procesům 

výzvy č. 2 prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - Pól růstu ČR a 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 12.35 Ing. Žabka 

32. 38790 k návrhu na změnu v obsazení správní 

rady Pražského inovačního institutu, z. ú. 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.40 Ing. Žabka 

33. 38826 

 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2434 ze 

dne 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 

na inovační projekty spolufinancovaného 

v rámci Operačního programu Praha - pól 

růstu, výzva č. 4 a k návrhu na udělení 

dotací prostřednictvím projektu Pražský 

voucher na inovační projekty 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

a výzva č. 4 
 
 

 

radní Šimral  

 

12.45 Ing. Žabka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

34. 38664 

 

 

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 

  

12.50 MgA. Sulženko,   

Ph.D. 

35. 38366 k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a 

prodlužování doby nájmu bytů a 

ubytovacích místností v objektech HMP 

nesvěřených MČ a podnájmu a 

prodlužování doby podnájmu bytů v 

bytových domech ve vlastnictví bytových 

družstev schválených usnesením Rady 

HMP č. 1154 ze dne 8.6.2020 

 

- elektronicky 
 

radní Zábranský 12.55 Ing. Tunkl 

36. 38466 

 

 

ke strategii zveřejňování informací v 

podobě otevřených dat městských 

společností 

 

 

 

radní Zábranský 

 

13.00  

37.  Podání  13.05  

38.  Operativní rozhodování Rady HMP    

39. 38837 k návrhu programu jednání 22. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 12. 

2020 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 38610 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování projektů 57. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha – pól růstu 

ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 38455 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů odborů MHMP 

z Operačního programu Praha – pól růstu 

ČR v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 37416 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

umístění městského mobiliáře – 

informační a reklamní vitrína na pozemku 

parc.č. 1259/3 v k.ú. Libeň, Praha 8 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4. 38735 k návrhu na neposkytnutí dotace v rámci 

Programu Čistá energie Praha 2020 VII. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

5. 38739 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 

v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 

rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

6. 38808 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů odboru INV na rok 2020 v kap. 01 

a kap. 02 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

7. 38878 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 

Smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

8. 38677 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace městské části Praha 14 na vrub 

kapitoly 1016 – rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP 

z rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

9. 38693 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

a změnu výše dotací poskytnutých 

z rozpočtu vl. Hl. m. Prahy městské části 

Praha – Běchovice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

10. 38612 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 12 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 38700 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj 

z Operačního programu Technická pomoc 

2014+ na financování projektu Zajištění 

výkonu funkce ZS ITI Pražské 

metropolitní oblasti II 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 38717 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 11 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 38718 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 20 a MČ 

Praha 22 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 38719 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 

projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15. 38732 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

v roce 2020 o vratky finančních 

prostředků do státního rozpočtu z akcí 

realizovaných v rámci Operačního 

programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 38738 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva dopravy na úhradu 

prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 

služby ve veřejné železniční osobní 

dopravě v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

17. 38742 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery z Úřadu práce České republiky 

na výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 38778 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

v souvislosti s financováním projektu 

z Operačního programu Zaměstnanost  
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 38788 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 17 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 38789 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 15 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 38562 

 

 

 

k návrhu na změnu charakteru části 

účelové investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha - Šeberov z rozpočtu hl.m. Prahy v 

roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

22. 38772 

 

 

 

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 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

23. 38634 

 

 

k návrhu na změnu charakteru a účelu 

dotací poskytnutých MČ HMP z rozpočtu 

vl. hl. m. Prahy na opatření v souvislosti s 

šířením nového typu koronaviru 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  
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24. 38281 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelových 

investičních dotací městské části Praha 10 

na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

25. 38492 

 

 

 

k návrhu na změnu účelu finančních 

prostředků ponechaných městské části 

Praha - Zbraslav k čerpání v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

26. 38800 

 

 

 

k návrhu na rozšíření účelu investiční 

dotace poskytnuté MČ Praha 14 z 

rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

27. 38758 

 

 

 

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

  

28. 38126 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání  

 

radní Chabr   

29. 37739 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 

– Velká Chuchle (pozemek a 

vodohospodářský majetek v k.ú. Velká 

Chuchle) 

 

radní Chabr   

30. 38293 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 a 

odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví 

hlavního města Prahy městské části Praha 

6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Liboc) 

 

radní Chabr   

31. 38391 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 18 (nemovitosti v k.ú. 

Letňany) 

 

radní Chabr   
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32. 38484 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 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice) 

 

radní Chabr   

33. 37523 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 20          

(stavby vozovek v k.ú. Horní Počernice) 

 

radní Chabr   

34. 38533 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 - Zbraslav (pozemky v k.ú. 

Zbraslav) 

 

radní Chabr   

35. 38544 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 8 (pozemky v k.ú. 

Troja) 

 

radní Chabr   

36. 38560 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 – Suchdol (pozemky 

v k.ú. Suchdol) 

 

radní Chabr   

37. 38045 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 

uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu 

výpovědi nájemních smluv 

 

radní Chabr   

38. 38201 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 

smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   
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39. 38654 k žádosti městské části Praha – Zbraslav o 

souhlas s bezúplatným nabytím pozemku 

v k.ú. Zbraslav z vlastnictví ČR, DIAMO, 

státní podnik, do vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřené správy městské části 

Praha – Zbraslav, předložené podle § 13 

odst. 4 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   

40. 38645 k žádosti městské části Praha 3 o souhlas 

s úplatným nabytím pozemku v k.ú. 

Žižkov z vlastnictví ČR, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu – 

Ministerstvo obrany, příslušnost 

k organizační složce právnické osoby – 

Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem MO, do vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřené správy městské části 

Praha 3, předložené podle § 13 odst. 4 

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   

41. 38480 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 

383/29 v k.ú. Štěrboholy 

 

radní Chabr   

42. 37851 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 768/1 v k.ú. Běchovice 

 

radní Chabr   

43. 38527 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 392/28 v k. ú. Prosek. 

 

radní Chabr   

44. 38446 k návrhu na úplatné nabytí 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 

pozemků v k. ú. Černý Most z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví hlavního 

města Prahy pro možnost realizace 

investiční akce hl.m. Prahy č. 0000 

Vybíralova dle opatření „1.01 

Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. 

Stránského a Bryksova“ 

 

radní Chabr   

45. 38409 

 

 

 

k návrhu na úplatné a bezúplatné nabytí 

majetku umístěného na pozemcích hl. m. 

Prahy v k.ú. Michle 

 

radní Chabr 

 

  

46. 38036 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3281 o výměře 103 m2 v k.ú. 

Michle 

 

radní Chabr 
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47. 34867 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 

části pozemku parc.č. 3010/1, dle GP č. 

3881-31/2017 ze dne 15.5.2017 oddělený 

a nově označený jako pozemek parc.č. 

3010/5 v k.ú. Chodov 

 

radní Chabr   

48. 38526 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Centrum 

sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 

v kap. 0582 v roce 2020 

 

radní Johnová   

49. 38750 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 

k veřejnoprávní smlouvě č. 

DOT/82/02/000317/2019 – prodloužení 

doby dosažení účelu dotace 

 

radní Johnová   

50. 37366 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek příspěvkové organizace v 

působnosti odboru ZDR - Zdravotnická 

záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2020 

 

radní Johnová   

51. 35904 k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 

celkových nákladů investiční akce č. 

44806 ZŠ Šeberov v kap. 04 

 

radní Šimral   

52. 38730 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2020 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

53. 38783 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 31.10. 2020" 

 

radní Šimral   

54. 38705 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu z 

MŠMT určený na úhradu nezbytných 

prokazatelných nákladů spojených s 

konáním závěrečných zkoušek podle § 

113c školského zákona 

 

radní Šimral   

55. 38715 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

56. 38671 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových organizací v kap. 0416 na 

rok 2020 

 

radní Šimral   
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57. 38793 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Konzervatoř Duncan centre, 

Praha 4, Branická 41, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

58. 38733 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 

zřizované hlavním městem Prahou - 

Střední škola a vyšší odborná škola 

umělecká a řemeslná 

 

radní Šimral   

59. 38630 

 

 

 

k návrhu na odpis nákladů na zmařenou 

investici příspěvkové organizace Pražská 

informační služba v r. 2020 

 

radní Třeštíková 

 

  

60. 38766 

 

 

k převzetí hromadné akcie č. 2 emitenta 

Prague City Tourism a.s. 

radní Třeštíková 

 

  

61. 38825 

 

 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

  

  

62. 38813 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

63. 38806 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 

dohodě o vzájemné výměně bytů 

 

radní Zábranský   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

38724 Informace pro Radu hlavního města Prahy o vydání doporučení informačního 

ombudsmana č. 2/2020 
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