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R-35756 898 11.5.2020 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 312 ze dne 4. 3. 2019 k 
návrhu na vyvěšení vlajek na budově Nové radnice a Škodova paláce ve 
dnech připomínajících významná dějinná výročí či okamžiky mimořádného 
mravního významu 

R-36391 899 11.5.2020 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2020 

R-36403 900 11.5.2020 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 44810 Lávka D4, projektová a inženýrská činnost" 

R-33345 901 11.5.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4485/254 a parc. č. 4485/255 
v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví společnosti METRO 
Properties ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 
26450828, do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-36625 902 11.5.2020 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Čakovice 
na rekonstrukci a zprovoznění železniční vlečky 

R-36554 903 11.5.2020 k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 

R-36280 904 11.5.2020 k rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka a zrušení zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem "Lávka pro pěší Radotín - zajištění činností pro 
výstavbu“ 

R-35866 905 11.5.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 8 (nemovitosti 
v k.ú. Libeň) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, 
118 00, Praha 1 

R-35920 906 11.5.2020 ke schválení podmínek výběrového řízení na pronájem nebytových prostor 
domu č.p. 252 Na Bělidle 34, Praha 5 k.ú. Smíchov 

R-36392 907 11.5.2020 k návrhu na 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na území HMP pro období 2019 - 2021 a vydání/aktualizaci pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

R-36628 908 11.5.2020 k návrhu na poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace Ordinaci Pokorná 
a Bezdíčková s.r.o. 

R-36650 909 11.5.2020 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-36377 910 11.5.2020 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace s příjemcem dotace Beachklub Ládví z.s. 

R-36430 911 11.5.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2020 v kap. 04 a na 
poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace společnosti LearnTube 
s.r.o. na zajištění přípravy rozhraní a dostatečné uživatelské podpory 
žákům základních a středních škol pro vzdělávací portál LearnTube.cz 

R-36572 912 11.5.2020 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění 
rozvoje spolku prg.ai 

R-36150 913 11.5.2020 k návrhu na poskytnutí dotací hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2020 

R-36486 914 11.5.2020 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Divadlo v 
Dlouhé 
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R-35846 915 11.5.2020 k návrhu Akčního plánu Koncepce hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců 
na roky 2020 - 2021 

R-36256 916 11.5.2020 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

R-36679 917 11.5.2020 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-36473 918 11.5.2020 ke schválení projektů v rámci 54. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-36461 919 11.5.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

R-36475 920 11.5.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů 
MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

R-36239 921 11.5.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr "Dobíjecí stanice ČS MOL Štěrboholy OUT, Praha" 
na pozemku parc. č. 1856/41 v k.ú. Dubeč 

R-36244 922 11.5.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr „Půdní vestavba, nástavba, přístavba výtahu, 
garáže, stavební úpravy Bubenské nábřeží 866/11, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice“, na pozemku parc. č. 1197 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

R-36374 923 11.5.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka 
pro záměr „Vybudování psí louky u Rokytky, Praha 8 - Libeň“ do 31. 12. 
2023 

R-36379 924 11.5.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka 
pro záměr „Stavební úpravy a nástavba bytového domu Primátorská 
296/38, Praha 8 - Libeň“ 

R-36247 925 11.5.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr „Praha 7, Holešovice, prodloužení oplocení TR 
Holešovice“, na pozemcích parc. č. 373/51, 373/18 a 373/19 v k.ú. 
Holešovice, Praha 7 

R-36170 926 11.5.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 397/6, 397/8, 397/10, 397/13, 
397/16, 410/13 a 410/14 v k.ú. Cholupice a parc. č. 948/4, 950/16, 971/23 
a 971/25 v k.ú. Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-36284 927 11.5.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 3347, 3348 a 3349 v k.ú. 
Chodov do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-35989 928 11.5.2020 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-36558 929 11.5.2020 ke změně tajemníka komise Rady hlavního města Prahy - Řídící rada 
společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského 
kraje 

R-36445 930 11.5.2020 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 HMP a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 4 

R-36511 931 11.5.2020 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 HMP a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 4 

 
 



Schválená usnesení 19. Rady HMP 
ze dne 11.5.2020 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 3 z 4 

R-36495 932 11.5.2020 k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče 
od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České republiky 

R-36545 933 11.5.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 8 

R-36534 934 11.5.2020 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace z Národního programu Životní prostředí 

R-36385 935 11.5.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 626/62 v k.ú. Letňany 

R-36417 936 11.5.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 611/14 a 613/4 v k.ú. 
Třebonice 

R-35594 937 11.5.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí dělicího ostrůvku na komunikaci ulice 
Československého exilu v k.ú. Modřany z vlastnictví TICIE s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-36316 938 11.5.2020 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 3868/4 o výměře 23 m2 
a 14 m2 k.ú. Libeň 

R-36366 939 11.5.2020 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým 
podílům na nemovitých věcech v k.ú. Libeň, obec Praha 

R-36446 940 11.5.2020 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-35764 941 11.5.2020 k návrhu úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů hl.m. Prahy v kap. 
08 - Hospodářství na rok 2020 a převodu nevyčerpaných běžných výdajů z 
roku 2019 do roku 2020 

R-36344 942 11.5.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (nemovitosti v k.ú. 
Žižkov) 

R-36437 943 11.5.2020 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP 

R-36436 944 11.5.2020 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 31.3.2020" 

R-36131 945 11.5.2020 k zapojení hl.m. Prahy do výzvy č. 30_20_010 v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci 

R-36332 946 11.5.2020 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

R-36487 947 11.5.2020 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-36549 948 11.5.2020 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-36612 949 11.5.2020 k Informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 

R-36285 950 11.5.2020 k návrhu Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních 
organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné 
působnosti 

R-36340 951 11.5.2020 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 1.4.2020 do 7.4.2020 
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R-36516 952 11.5.2020 k žádosti MČ Praha - Nebušice o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v letech 2017 - 2019 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 

R-36595 953 11.5.2020 k návrhu programu jednání 17. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
21. 5. 2020 

 


