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U P R A V E N Ý 
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 22. 4. 2021 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 23. 4. 2021) 

 
  

  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-9309 souhrnná informace ke stavu projednání obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky 
provozování hazardních her na území hl. m. Prahy, s Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-40148 
19.4.21 

* Z-9341 K "Petici proti kácení javoru stříbrného" 
 
*Tisk bude projednán v pevném čase od 18.00 

předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

1 Z-9225 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-660 
29.3.21 

2 Z-9240 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-39845 
12.4.21 

3 Z-9234 ke schválení projektů v rámci 47. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-39766 
12.4.21 

4 Z-9314 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 2440 (fáze "návrh" + 
"OOP", samostatně pořizovaná změna) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-40176 
19.4.21 

5 Z-8901 k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 45708 Černý Most II – 
objekty O a P; zhotovitel" a k návrhu schválení budoucího 
originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem do majetku 
hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-581 
22.3.21 

6 Z-9131 k návrhu Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-39476 
12.4.21 

7 Z-9301 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na 
rok 2021 v kap. 02 - Městská infrastruktura 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-39902 
12.4.21 

8 Z-9053 k návrhu na delimitaci stavby č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 
Komunikace IV z odboru INV na MČ Praha-Kunratice 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-642 
29.3.21 

9 Z-9213 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na vybudování 
přípojek inženýrských sítí pro projekt Modernizace letecké 
záchranné služky Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k. ú. Ruzyně 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-39385 
19.4.21 
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10 Z-9207 k poskytnutí dotací v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na 

území hl.m. Prahy na rok 2021 a návrhu na úpravu vlastního 
rozpočtu hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-39727 
12.4.21 

11 Z-9128 k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících na železničních linkách S49 a S61 v rámci 
PID“ 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-39474 
12.4.21 

12 Z-9227 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2021 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2021 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-39878 
12.4.21 

13 Z-9238 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod 
pozemků pod stavbami dálnice D0 st. 510 a st. 515 v rámci 
vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních 
komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí 
souvisejících se stavbou dálnice D0 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-644 
29.3.21 

14 Z-9337 k návrhu Dodatku č. 3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě o 
převodu vlastnictví k nemovitosti č. SOB/21/03/004250/2007 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-39970 
19.4.21 

15 Z-9229 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 a k úpravě rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-39843 
12.4.21 

16 Z-9236 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-39854 
12.4.21 

17 Z-9315 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 na 
vrub kapitoly 1016 - zapojení přebytku hospodaření minulých let v 
souvislosti se zajištěním očkování proti COVID 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-40180 
19.4.21 

18 Z-9251 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a na poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha – Petrovice 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-39914 
12.4.21 

19 Z-9148 k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2020 z podílu MČ na odvodu z loterií dle § 41i 
odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-601 
22.3.21 

20 Z-9333 k návrhu znění memoranda o společném postupu při využití území 
"Trojmezí" 
 

radní Chabr R-39774 
19.4.21 

21 Z-9284 k návrhu na udělení souhlasu Bohemians Praha 1905, a.s. s 
podnájmem fotbalového stadionu Ďolíček 
 

radní Chabr R-40050 
19.4.21 

22 Z-9264 k návrhu na využití zákonného předkupního práva ke stavbě bez 
čp/če na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Modřany, obec Praha 
 

radní Chabr R-39964 
19.4.21 
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23 Z-9209 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 

se lhůtou splatnosti převyšující 18 měsíců a prominutí sankcí 
vzniklých z dlužného nájemného za nájemné nebytových prostor 
ve vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-39689 
12.4.21 

24 Z-8817 k návrhu směny části pozemku parc.č. 4288 v k.ú. Strašnice ve 
vlastnictví fyzické osoby za část pozemku parc.č. 4184/6 v k.ú. 
Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-679 
29.3.21 

25 Z-9175 k návrhu směny pozemku parc. č. 2482/3 v k.ú. Hloubětín, obec 
Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 346/1 v 
k.ú. Hloubětín, obec Praha, ve vlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr U-680 
29.3.21 

26 Z-9177 k návrhu směny části pozemku parc. č. 1420 a části pozemku parc. 
č. 1427/2 v k.ú. Nové Město, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy,  za části pozemků parc. č. 1434/1, 1434/4 a 1435 v k.ú. 
Nové Město, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy IČO: 
00216208 
 

radní Chabr R-39603 
12.4.21 

27 Z-8997 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemků v 
lokalitě na Vidouli - Stolová hora v k.ú. Jinonice, 
 

radní Chabr U-514 
15.3.21 

28 Z-9097 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1467/1, 1469/1, 
1469/4, 1469/5, 1486/4 a 1486/6 k.ú. Dolní Chabry do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-648 
29.3.21 

29 Z-9113 k návrhu na úplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Libeň a k. ú. 
Karlín nacházejícími se pod stavbami vybudovanými v rámci akce 
„Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, 
Holešovice“ z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy (1. část vypořádání) 
 

radní Chabr U-683 
29.3.21 

30 Z-9019 k návrhu na úplatné nebytí pozemků parc. č. 968/1, 968/2, 1468/3, 
957/5, 965/12, 965/16, 977/32, 977/33, 977/69, 982/1, 982/23, 
982/24, 982/25, 982/26, 982/27, 982/28, 982/31, 982/32, 982/34, 
995/5 a 995/6 v k.ú. Jinonice, obec Praha z vlastnictví Next 
development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr R-39046 
12.4.21 

31 Z-8998 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 542/2 a parc.č. 
543/2 v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, z vlastnictví fyzické osoby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní Chabr R-39064 
12.4.21 

32 Z-9030 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 2450 k.ú. Dejvice 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-39139 
12.4.21 

33 Z-9134 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parcelní číslo 181/1, 
181/123 a 206/22 a pozemku parcelní číslo 201/320 v k.ú. Černý 
Most 
 

radní Chabr R-39484 
12.4.21 

34 Z-9199 k návrhu úplatného nabytí pozemků parc. č. 2918/24 a parc. č. 
2919/63 v k.ú. Zbraslav, obec Praha 
 

radní Chabr R-39705 
12.4.21 

35 Z-9231 k návrhu na úplatné nebytí pozemku parc.č. 183, jehož součástí je 
stavba č.p. 34 k.ú. Běchovice do vlastnictví hlavního města Prahy 
a poskytnutí neinvestiční dotace na demolici stavby s č.p. 34 
 

radní Chabr R-39836 
19.4.21 
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36 Z-8569 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 
593/2 o výměře 10 m2 (dle GP č. 1197-40/2019 ze dne 14.3.2019 
oddělený a nově označený pozemek parc.č. 593/5 k.ú. Háje)  a 
parc.č.  519/49 o výměře 2 m2 (dle GP č. 1200-40/2019 ze dne 
1.4.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 519/142 k.ú. 
Háje), vše v katastrálním území Háje 
 

radní Chabr U-553 
15.3.21 

37 Z-8752 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4412/3 o výměře 6 
m2 v k.ú. Žižkov 
 

radní Chabr U-554 
15.3.21 

38 Z-9101 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 10/5 v k.ú. Hrdlořezy 
 

radní Chabr U-555 
15.3.21 

39 Z-9151 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2646/7 o výměře 9 
m2 v k.ú. Michle 
 

radní Chabr U-556 
15.3.21 

40 Z-8623 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3323/2 o výměře 105 
m2 v k.ú. Michle do podílového spoluvlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr U-681 
29.3.21 

41 Z-9009 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1184/71 o výměře 18 
m2 k.ú. Libeň 
 

radní Chabr U-682 
29.3.21 

42 Z-9157 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 151/109 o 
výměře 75 m2, k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr R-39544 
12.4.21 

43 Z-9197 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1965/6 v k .ú. Lhotka 
 
 

radní Chabr R-39693 
12.4.21 

44 Z-9198 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1263/32 o výměře 14 
m2 v k. ú. Krč 
 

radní Chabr R-39700 
12.4.21 

45 Z-9161 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. st. 15, jehož součástí 
je stavba č.p. 29 a dále pozemků parc.č. 28/1, parc.č. 28/3 a parc. 
č. 349/1, vše k.ú. Rosnice u Všestar, obec Všestary 
 

radní Chabr R-39511 
12.4.21 

46 Z-9168 k návrhu na bezúplatné nabytí s omezujícími podmínkami po dobu 
10-ti let pozemku parcelní číslo 491/108 v k.ú. Veleslavín 
 

radní Chabr U-558 
15.3.21 

47 Z-9071 k návrhu na bezúplatné nabytí s omezujícími podmínkami po dobu 
10 let pozemku parcelní číslo 4501/11 v k.ú. Horní Počernice 
 

radní Chabr U-684 
29.3.21 

48 Z-9127 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  par.č. 4083/1  k.ú.  Libeň, 
par. č. 7/2 k.ú. Střížkov, podílu id. 3/4 na pozemku par. č. 931/3 v 
k. ú. Písnice a podílu id. 12/24 na pozemku par. č. 3312/4 v k. ú. 
Zbraslav z vlastnictví ČR -  právo hospodaření s majetkem státu 
České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-685 
29.3.21 

49 Z-9220 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Žižkov z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Sady, 
lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-686 
29.3.21 

50 Z-9221 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kbely, Kyje, Řepy, 
Stodůlky, Střížkov, Štěrboholy, Újezd u Průhonic, Vysočany a 
Zbraslav 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 U-687 
29.3.21 
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51 Z-9224 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nebušice, 
Štěrboholy 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 U-688 
29.3.21 

52 Z-9125 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 884/1 o výměře 
560 m2, parc. č.  884/4 o výměře 775 m2 a parc. č. 884/5 o výměře 
498 m2, vše v k.ú. Zličín, obec Praha, z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 
00, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-39468 
12.4.21 

53 Z-9254 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 516/10 o výměře 
63 m2 v k.ú. Písnice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-39932 
12.4.21 

54 Z-9252 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 6 (studny a pozemky v k.ú. Břevnov, Dejvice, Hradčany, 
Liboc, Sedlec, Střešovice, Veleslavín, Vokovice) 
Praha 9 (pozemek v k.ú. Vysočany) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) 
Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice) 
Praha - Lipence a Praha - Šeberov (pozemek v k.ú. Lipence a 
pozemek v k.ú. Šeberov) 
Praha 12 (pozemky v k.ú. Modřany) 
Praha 3, Praha 7,  Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha - Čakovice, 
Praha - Petrovice, Praha 17, Praha 22 (stanovení závazných 
podmínek pro další nakládání se svěřenými nemovitostmi) 
Praha 5 (pozemek v k.ú. Košíře a pozemek v k.ú. Smíchov) 
Praha - Dolní Měcholupy (pozemky v k.ú. Dolní Měcholupy) 
Praha 13 (nemovitosti v k.ú. Stodůlky) 
 
Odejmutí: 
Praha 9 (nemovitosti v k.ú. Střížkov a Vysočany) 
Praha 3 (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 
Praha 5 (stacionární zařízení na měření okamžité rychlosti) 
Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 
Praha 16 (vodohospodářský majetek v k.ú. Radotín) 
 
 

radní Chabr U-559 
U-561 
15.3.21 
U-613 
U-614 
U-615 
22.3.21 
U-689 
29.3.21 
R-39593 
R-39627 
R-39597 
R-37164 
12.4.21 
 
 
 
 
 
 
 
U-560 
15.3.21 
U-616 
22.3.21 
U-690 
U-691 
29.3.21 
R-39427 
12.4.21 
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55 Z-9302 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Praha 9, Za 
Černým mostem 362/3 a 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 - Libuš (nemovitosti v k.ú. 
Písnice) 
 

radní Chabr R-39688 
12.4.21 
 

56 Z-9237 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická 
 

radní Johnová U-697 
29.3.21 

57 Z-8276 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Praha Centrum sociálních služeb Praha 
 

radní Johnová R-39614 
12.4.21 

58 Z-9265 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy  Integrované centrum sociálních služeb 
Odlochovice 
 

radní Johnová R-39910 
12.4.21 

59 Z-9285 k návrhu novely Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-40046 
19.4.21 

60 Z-9273 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-40007 
12.4.21 

61 Z-9054 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov; zhotovitel", k návrhu schválení 
budoucího originárního nabytí vlastnického práva k nemovitostem 
do majetku hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na 
rok 2021 v kap. 04 -  Školství, mládež a sport 
 
stažen dne 18. 3. 2021 

radní Šimral  

62 Z-7809 k žádosti příjemce dotace SK Ďáblice z.s. o změnu termínů 
vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006212/2018 
 

radní Šimral  

63 Z-9269 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a 
tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021 
 

radní Šimral R-39982 
12.4.21 

64 Z-9243 k zapojení hlavního města Prahy do realizace Programu ESA BIC 
Czech Republic, pobočka Praha a k poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace Agentuře pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest v celkové výši 825 000 EUR 
 

radní Šimral R-39541 
19.4.21 

65 Z-9277 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kampusu 
Hybernská z.ú. pro rok 2021 
 

radní Šimral R-40025 
19.4.21 

66 Z-9189 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 6 a městské části Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů 
výuky českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným 
mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 
 

radní Šimral U-586 
22.3.21 

67 Z-9223 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na 
rok 2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 16 
 

radní Šimral U-653 
29.3.21 
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68 Z-9152 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, 
Poděbradská 1/179 
 

radní Šimral U-623 
22.3.21 

69 Z-9191 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové 
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 
2, Botičská 1 
 

radní Šimral U-624 
22.3.21 

70 Z-9172 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, 
Štěpánská 22 
 

radní Šimral U-621 
22.3.21 

71 Z-9135 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, se 
sídlem Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1 
 

radní Šimral U-704 
29.3.21 

72 Z-9202 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, 
Praha 4, Vídeňská 800 
 

radní Šimral U-705 
29.3.21 

73 Z-9206 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7 
 

radní Šimral U-706 
29.3.21 

74 Z-9208 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní 
nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2 
 

radní Šimral U-707 
29.3.21 

75 Z-9195 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 
 

radní Šimral R-38775 
12.4.21 

76 Z-9228 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 
 

radní Šimral R-39650 
12.4.21 

77 Z-9211 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, 
Křejpského 1501/12 
 

radní Šimral R-39748 
12.4.21 

78 Z-9226 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 
 

radní Šimral R-39798 
12.4.21 

79 Z-9203 k návrhu na uzavření Dohod o narovnání s příjemci dotací a 
poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací 
 

radní Třeštíková R-39471 
12.4.21 

80 Z-9232 k návrhu na poskytnutí dotací hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2021 
 

radní Třeštíková R-39829 
12.4.21 

81 Z-9280 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
3, Městské části Praha 10, Městské části Praha - Zbraslav v roce 
2021 
 

radní Zábranský R-40028 
12.4.21 

82 Z-7847 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do bytového družstva Bytové 
družstvo Anderleho 837-843 
 

radní Zábranský U-654 
29.3.21 

83  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 Z-9289 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích v 
hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu  

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2 Z-9261 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3 Z-9287 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k úpravě 
rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2021 v kap. 0416 
  

radní Šimral U-625 
22.3.21 
U-702 
29.3.21 
R-39874 
R-39897 
12.4.21 

4 Z-9293 k Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním 
městě Praze za školní rok 2019/2020 
 

radní Šimral  

5 Z-9305 k opatřením v oblasti místních poplatků ke zmírnění 
ekonomických dopadů nastalých v souvislosti s výskytem 
onemocnění COVID-19 v období dubna až května roku 2021 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 
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