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 P R O G R A M  
15. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 4. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 4. 4. 2022 

 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  43604 k "Patronátnímu prohlášení" pro 

společnost Pražská plynárenská, a.s. 

--- 

* 

Ing. Pacovský, MBA, předs. předst. 

Pražská plynárenská, a.s. 

JUDr. Šenkýř, předs. dozorčí rady 

Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Cízl, člen představenstva Pražská 

plynárenská, a.s. 

Mgr. Nechvátal, Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Maděra, Pražská plynárenská, a.s. 

prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předs. 

předst. Pražská plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, předs. dozorčí rady Pražská 

plynárenská Holding, a.s. 

JUDr. Sobolová, Ph.D., AK Kocián, Šolc, 

Balastík 

Mgr. Havlová, LL.M., AK Havel a 

Partners 

Mgr. Kocmánek, AK Havel a Partners 

Mgr. Ing. Staňkovský, LL.M., AK Havel 

a Partners 

Ing. Mgr. Kubec, MBA, ROZ MHMP 

Ing. Hilscherová, ROZ MHMP 

Mgr. Jordán, LEG MHMP 
 
 

radní Chabr 10.10 Ing. Paneš, Ph.D. 

* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

3.  43939 

 

 

 

 

 

 

 

k "Dohodě o mlčenlivosti" se společností 

Pražská plynárenská, a.s. 

--- 

* 

Ing. Pacovský, MBA, předs. předst. 

Pražská plynárenská, a.s. 

JUDr. Šenkýř, předs. dozorčí rady 

Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Cízl, člen představenstva Pražská 

plynárenská, a.s. 

Mgr. Nechvátal, Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Maděra, Pražská plynárenská, a.s. 

prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předs. 

předst. Pražská plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, předs. dozorčí rady Pražská 

plynárenská Holding, a.s. 

JUDr. Sobolová, Ph.D., AK Kocián, Šolc, 

Balastík 

Mgr. Havlová, LL.M., AK Havel a 

Partners 

Mgr. Kocmánek, AK Havel a Partners 

Mgr. Ing. Staňkovský, LL.M., AK Havel 

a Partners 

Ing. Mgr. Kubec, MBA, ROZ MHMP 

Ing. Hilscherová, ROZ MHMP 

Mgr. Jordán, LEG MHMP 
 

 

radní Chabr 10.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

* 

 

 

 

4.  43802 ke "Smlouvě o úvěru" a "Dohodě o 

podřízenosti" pro společnost Pražská 

plynárenská, a.s. a k návrhu úpravy 

rozpočtu vlastního HMP 

--- 

* 

Ing. Pacovský, MBA, předs. předst. 

Pražská plynárenská, a.s. 

JUDr. Šenkýř, předs. dozorčí rady 

Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Cízl, člen představenstva Pražská 

plynárenská, a.s. 

Mgr. Nechvátal, Pražská plynárenská, a.s. 

Ing. Maděra, Pražská plynárenská, a.s. 

prof. Ing. Mgr. Dlouhý, Dr., MSc., předs. 

předst. Pražská plynárenská Holding, a.s. 

Mgr. Mareš, předs. dozorčí rady Pražská 

plynárenská Holding, a.s. 

JUDr. Sobolová, Ph.D., AK Kocián, Šolc, 

Balastík 

Mgr. Havlová, LL.M., AK Havel a 

Partners 

Mgr. Kocmánek, AK Havel a Partners 

Mgr. Ing. Staňkovský, LL.M., AK Havel 

a Partners 

Ing. Mgr. Kubec, MBA, ROZ MHMP 

Ing. Hilscherová, ROZ MHMP 

Mgr. Jordán, LEG MHMP 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

* 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

5.  43522 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Videopřenosy z jednání Zastupitelstva 

hlavního města Prahy - zajištění vysílání a 

související služby (zpracování záznamů z 

jednání a provoz on-line archivu 

záznamů)“ a k úpravě rozpočtu hlavního 

města Prahy 
 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

6.  41879 k návrhu změny ÚP - Z 3343 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha 6 

 

- stažen 1.11.21 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

7.  43784 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3813 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 

pořizovaná změna) 

--- 

MČ Praha 10 

MČ Praha – Štěrboholy 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

8.  43807 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3161 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha - Koloděje 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

9.  43808 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3543 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 

pořizovaná) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 13 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

10.  43847 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3433/00 

(fáze "zadání", samostatně projednávaná) 

--- 

MČ Praha 20 

MČ Praha – Běchovice 

MČ Praha - Dubeč 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

11.  43861 k návrhu změny ÚP Z 3477 (fáze „návrh“ 

+ „OOP“, vlna 26) 

--- 

MČ Praha 20 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

12.  43906 

 

 

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3432 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 

pořizovaná změna) 

--- 

MČ Praha – Zličín 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

13.  43970 

 

 

 

 

 

 

k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze 

"podnět", vlna 40) 

--- 

MČ Praha 4 

MČ Praha 5 

MČ Praha 10 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

MČ Praha 15 

MČ Praha – Dolní Počernice 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Libuš 

MČ Praha – Nedvězí 

MČ Praha – Štěrboholy 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

14.  43875 k návrhu na vydání Aktualizace č. 11 

Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 

--- 

MČ Praha 7 
 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.10 

 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

15.  43409 k záměru změny Pražských stavebních 

předpisů - implementace dílčích 

požadavků podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) v oblasti 

energetiky 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

16.  43139 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu bytového domu "č.0046095 - 

Peroutkova - Jinonická" 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

11.20 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

17.  43143 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu bytové výstavby "Dolní 

Počernice - Projekt 2" a „Dolní Počernice 

- infrastruktura“ 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

11.25 P. Urbánek, 

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

18.  42888 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci na zajištění zkušebního 

provozu UV lamp se společností Pražská 

vodohospodářská společnost a.s. ke 

stavbě č. 6963 Celk. přest a rozšíření 

ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0001 

Nová vodní linka 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.30 Ing. Kalina, MBA 

19.  43581 k záměru odboru ochrany prostředí 

MHMP na realizaci veřejné zakázky s 

názvem "Revitalizace Litovického potoka 

na třech lokalitách 13-14 ř.km" 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.35 RNDr. Kyjovský 

20.  43734 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu 

projektů ke zlepšení stavu životního 

prostředí hl.m. Prahy pro rok 2022 a k 

návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy na rok 2022 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.40 RNDr. Kyjovský 

21.  43439 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při realizaci akce 

„Rekonstrukce ulice Na Florenci, Praha 

1“ a Smlouvy o postoupení práv a 

povinností ze společného povolení a 

úpravě rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP ODO-SK (akce:„0045975 -  Na 

Florenci, rek. komunikace, P1“) v 

kapitole 03 Doprava 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.45 Ing. Šíma 

Mgr. Sinčák, 

MBA, gen.řed. 

TSK HMP, a.s. 

22.  43759 

 

 

k záměru odboru dopravy MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Bikesharing do 

PID Lítačka" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.50 Ing. Šíma 

23.  43904 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 

Smlouvy č. 110/2022 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 
 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.55 Ing. Šíma 

 

24.  43793 

 

 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Čakovice z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy na rok 2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.00 Ing. Paneš, Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

25.  43805 

 

 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci MČ Praha - Běchovice z 

rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy na rok 2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.05 Ing. Paneš, Ph.D. 

 

26.  43281 k uzavření smlouvy o dílo na zajištění 

obnovy veřejného osvětlení se společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 12.10 Ing. Rak 

T. Jílek, předs. 

předst. THMP, 

a.s. 

Ing. Novotný, 

místopředseda 

předst. THMP, 

a.s. 

 

27.  42996 k návrhu na stanovení valorizace 

nájemného/pachtovného v 

nájemních/pachtovních smlouvách na 

pronájem/pacht nebytových prostor, 

budov a pozemků v působnosti HOM 

MHMP 

 

- přerušen 11.4.22 

 

radní Chabr 12.15 Ing. Rak 

28.  43174 návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi 

hl. m. Prahou a ústavem ACORUS, z.ú. 

na pronájem pozemku parc. č. 345 v k. ú. 

Záběhlice včetně budovy č. p. 1796, ul. 

Záběhlická 79, Praha 10 
 
 

 

radní Chabr 12.20 Ing. Rak 

29.  43703 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 

0582 v roce 2022 a poskytnutí 

neinvestiční dotace městské části Praha 

12 a Centru komunitních služeb Pro život 
 

 

 

radní Johnová 12.25 Ing. Mezková 

30.  42562 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

12.30 Mgr. Štefaňák 

31.  43853 k volbě přísedících Městského soudu 

v Praze 
 

 
 

radní Kordová 

Marvanová 

12.35 Mgr. Štefaňák 

32.  42937 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací na základě 

Programu podpory využití volného času 

dětí a mládeže na rok 2022 
 
 

 

radní Šimral 12.40 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

33.  42966 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 42981 Rekonstrukce Duncan, 

zhotovitel" a k návrhu na úpravu 

celkových nákladů investiční akce 
 

 

radní Šimral 12.45 Ing. Kalina, MBA 

34.  43675 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace Městské části 

Praha 14 v roce 2022 
 

 

radní Třeštíková 12.50 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

35.  43429 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury v roce 

2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy kap. 06 a 09 v roce 2022" 
 

 

radní Třeštíková 12.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

36.  43917 k návrhu změny v Dotačním systému 

hlavního města Prahy v oblasti kultury a 

umění na léta 2022 – 2027 
 

 

radní Třeštíková 13.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

37.  43726 

 

 

k návrhu na schválení dokumentu 

Kulturní politika hlavního města Prahy 

22+ 
 

 

radní Třeštíková 13.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

38.  43661 k návrhu na poskytování slev z 

nájemného z bytů ve vlastnictví hl. m. 

Prahy nájemcům, kteří ubytují ukrajinské 

státní příslušníky 

 

- přerušen 11.4.22 

 

radní Zábranský 13.10 Ing. Tunkl 

39.  43380 k návrhu na odstoupení od Smlouvy o 

dílo č. DIL/35/03/008951/2020 
 

 

radní Zábranský 13.15 Ing. Rak 

40.  43901 k návrhu na jmenování ředitelky odboru 

zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy 
 

 

ředitel MHMP 13.20 Ing. Dederová 

Ing. Havelková 

41.   Podání  13.25  

42.   Operativní rozhodování Rady HMP    

43.  43830 k návrhu programu jednání 36. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28. 4. 2022 
 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

44.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  43378 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků běžných výdajů 

kap. 09 z roku 2021 do roku 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  43622 k návrhu na převod nevyčerpaných 

finančních prostředků kapitálových 

výdajů kap. 09 z roku 2021 do roku 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  43521 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  43941 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5.  43552 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 02 - Městská 

infrastruktura na financování 

mezinárodního projektu ELENA – 

PENERGY 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

6.  43850 k návrhu napojení objektů na poplachový 

monitorovací systém hlavního města 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7.  42601 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 414/5, 414/22, 414/23, 431/20 a 

431/31 v kat. ú. Třeboradice do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8.  38956 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl. m. Prahy z důvodu instalace dobíjecí 

stanice pro elektromobily 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9.  43162 k návrhu úpravy provozu záchytných 

parkovišť P+R na území hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

10.  42863 k návrhu na schválení „Smlouvy o 

budoucí smlouvě darovací“ specifikující 

způsob a podmínky bezúplatného převodu 

a převzetí drážního mostu realizovaného v 

rámci stavby č. 44812 Podjezd Bubny 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11.  43926 

 

 

k návrhu na zapojení do akce Do práce na 

kole 2022 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12.  43824 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva vnitra na program Projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na 

lokální úrovni určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP a PO HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  43825 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  43826 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj na 

financování Operačního programu IROP - 

č. 117030 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  43836 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  43838 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 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 

  

17.  43822 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1  k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000403/2021  o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha 18 

a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2022 v souvislosti s přijetím mimořádné 

splátky návratné finanční výpomoci od 

MČ Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  43297 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce a schválení 

výpovědí z nájemních smluv 

 

radní Chabr   

19.  43354 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

20.  43565 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

21.  43355 k návrhu na pronájem pozemků parc. č. 

1138/1 o výměře 2 848 m2, parc. č. 

1138/3 o výměře 63 m2, parc. č. 1139 o 

výměře 318 m2, vč. stavby č. ev. 2, parc. 

č. 1140/3 o výměře 1 315 m2 a části 

pozemku  parc. č. 1934/1 o výměře 38 

m2, vše v k. ú. Podolí 

 

radní Chabr   

22.  43728 k žádosti o výmaz předkupního práva, 

zapsaného na na LV č. 104 pro k.ú. 

Střešovice 

 

radní Chabr   

23.  42754 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc. č. 848/2 v k.ú. Nové Benátky 

 

radní Chabr   

24.  43582 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1759/3 v k.ú. Liboc 

 

radní Chabr   

25.  43710 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 129/13 o výměře 52 m2, v k.ú. 

Stodůlky 

 

radní Chabr   

26.  43713 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2616/9 o výměře 3 m2, v k.ú. 

Stodůlky 

 

radní Chabr   

27.  43512 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 

č. 557/1, parc. č. 557/18, parc. č. 557/20, 

parc. č. 557/22, parc. č. 557/23, parc. č. 

557/24, parc. č. 557/27, parc. č. 557/29, 

parc. č. 557/30, parc. č. 557/32, parc. č. 

557/33 a parc. č. 557/34, všechny v k. ú. 

Lahovice, obec Praha, do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

28.  43557 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 4816/37 v k.ú. Smíchov, obec Praha, do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

29.  43452 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 492/2, o výměře 22 m2, v k.ú. 

Dolní Chabry, 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   

30.  43517 k revokaci usnesení Rady HMP č.0775 ze 

dne 11.5.2004 k návrhu na bezúplatné 

nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. 

Střížkov, a to pozemků parc.č. 576/1 o 

výměře 143 419 m2, parc.č. 576/2 o 

výměře 104 m2, parc.č. 578 o výměře 157 

m2, parc.č. 579/1 o výměře 12 m2 a 

parc.č. 581/1 o výměře 802 m2 (s 

příslušenstvím a porosty) a staveb bez čp. 

na pozemcích parc.č. 578 a parc.č. 579/1 z 

vlastnictví České republiky do vlastnictví 

hl.m. Prahy (Ďáblický hřbitov) 
 

radní Chabr   

31.  43682 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Březiněves a Lysolaje 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   

32.  43075 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 

městským částem Praha 14, Praha - 

Ďáblice, Praha 20, Praha - Klánovice, 

Praha - Zličín (pozemky v k.ú. Černý 

Most, k.ú. Ďáblice, k.ú. Horní Počernice, 

k.ú. Klánovice, k.ú. Zličín) a odejmutí 

správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. 

Prahy městským částem  Praha 14, Praha 

20, Praha - Klánovice (pozemky v k.ú. 

Kyje, k.ú. Horní Počernice, k.ú. 

Klánovice) 

 

radní Chabr   
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33.  43440 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 16 a v 

části týkající se odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 16 

(nemovitosti v k.ú. Radotín) 

 

radní Chabr   

34.  43560 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, v části týkající se 

odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy 

městským částem Praha 2 a Praha - 

Zbraslav (pozemky v k.ú. Nové Město, 

pozemek v k.ú. Vinohrady a pozemek v 

k.ú. Zbraslav) 

 

radní Chabr   

35.  43888 

 

 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

Směnné smlouvě o směně nemovitostí a 

smlouvě o zřízení služebnosti č. 

SME/35/05/013686/2022 

 

radní Chabr   

36.  40345 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Centrum služeb 

pro rodinu a dítě a dětský domov 

Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu 

hl. m. Prahy v kap. 05 v roce 2022 

 

radní Johnová   

37.  43702 

 

 

k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 

0582 z důvodu vrácení přeplatku dotace 

Centra sociálních služeb Praha řídícímu 

orgánu Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

radní Johnová   

38.  43594 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 

 

radní Šimral   

39.  43800 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy v roce 2022 v kap. 0416 

 

radní Šimral   

40.  43676 k návrhu na rozsah provozu školních 

družin a rozsah provozu mateřských škol 

v příspěvkových organizacích 

zřizovaných hlavním městem Prahou v 

době hlavních prázdnin 

 

radní Šimral   
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41.  43709 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 

1337/1a a k návrhu opatření přijatého 

odborem školství, mládeže a sportu 

Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

42.  43854 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odbornou školu Jarov, Praha 9, Učňovská 

1/100 
 

radní Šimral   

43.  43787 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola a Střední škola, 

Praha 10, Vachkova 941, v rejstříku škol 

a školských zařízení 
 

radní Šimral   

44.  43856 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou 
 

radní Šimral   

45.  43716 k návrhu na uzavření dohod o splátkách 

dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou 

splatnosti nepřevyšující 18 měsíců se 

stávajícími nájemci bytů a s bývalou 

nájemkyní bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

46.  43781 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

47.  43498 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v 

souvislosti s projektem „Testování 

archivovaných dat pro zachování 

maximální udržitelnosti“ 

spolufinancovaným z Operačního 

programu Praha-pól růstu 
 

ředitel MHMP   

48.  43843 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

23. 3. 2022 do 29. 3. 2022 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43717 o stavu plnění dle Rámcové smlouvy na vývoj a rozvoj Portálu Pražana a ceně 

uhrazené za toto plnění ze strany hlavního města Prahy v r. 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

43919 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 

Prahy 

 

 


