PROG RAM
30. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 10. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 13. 9. 2021
- zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 20. 9. 2021
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

1.
2.

Organizační záležitosti
40404 k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Zajištění elektronických
komunikací v oblasti datových služeb na
území hl. m. Prahy na období 2020 2024" zadávané jednacím řízením bez
uveřejnění ve smyslu § 66 ZZVZ

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Károly

3.

41701 k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Zajištění licencí programového
vybavení pro provoz prostředí Oracle"

10.15

Mgr. Károly

4.

41191 ke schválení objednávky "Rozvoj systému primátor hl.m.
Změňte.to - rozvoj back-end" na základě Prahy
vertikální spolupráce ve smyslu § 11
zákona o zadávání veřejných zakázek

10.20

Ing. Krch

5.

41211 k návrhu Memoranda o spolupráci
"Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad"

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

6.

41150 k návrhu na schválení plug-inu Manuálu
tvorby veřejných prostranství: Pražské
hřbitovy

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Mgr. Ježek

10.35

P. Urbánek,
ředitel Pražské
developerské
společnosti

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

radní Johnová
7.

41253 k návrhu dalšího postupu přípravy
projektu bytové výstavby "Dolní
Počernice - Projekt č.1"

I. náměstek
primátora
Hlaváček

- stažen 20.9.21
8.

radní Zábranský

41651 k návrhu na ukončení pořizování změny
ÚP – Z 3826 (fáze "návrh", samostatně
projednávaná změna)
--MČ Praha 13

1

I. náměstek
primátora
Hlaváček
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9.

41207 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze I. náměstek
"návrh" + "OOP", vlna 17)
primátora
--Hlaváček
MČ Praha 4
MČ Praha 9

10.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.

41863 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z
3354 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 19)
--MČ Praha 9

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

11.

41867 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1.
skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 09)
--MČ Praha 3
MČ Praha 5
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 17
MČ Praha 20
MČ Praha 22
MČ Praha – Běchovice
MČ Praha – Ďáblice
MČ Praha – Dolní Měcholupy
MČ Praha – Kunratice
MČ Praha – Libuš
MČ Praha – Řeporyje
MČ Praha – Satalice
MČ Praha – Slivenec
MČ Praha – Zličín

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

12.

41820 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze I. náměstek
„návrh" + "OOP", vlna 24)
primátora
--Hlaváček
MČ Praha 2
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 8
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 15
MČ Praha 21
MČ Praha – Dubeč
MČ Praha – Kolovraty
MČ Praha – Vinoř

11.00

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

13.

41664 k návrhu na vydání Aktualizace č. 6
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
--MČ Praha 1
MČ Praha 6

11.05

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček
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14.

41777 k návrhu na ukončení pořizování změn
ÚP – skupina změn
--MČ Praha 1
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 6
MČ Praha 10
MČ Praha 14
MČ Praha – Běchovice
MČ Praha – Čakovice
MČ Praha – Lysolaje
MČ Praha - Suchdol

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.10

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

15.

40276 k návrhu Politiky systému řízení
bezpečnosti informací

náměstek
primátora
Hlubuček

11.15

JUDr.
Štalmachová

16.

41712 k záměru Městské policie hl.m. Prahy na
realizaci veřejné zakázky "Dodávky
zimních kalhot pro potřeby Městské
policie hl.m. Prahy na 4 roky"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.20

Ing. Šuster, ředitel
MP HMP

17.

39559 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
44436 Hasičská zbrojnice a stanoviště
ZZS - Běchovice; projektant"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.25

Ing. Kalina , MBA

18.

41771 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
náměstek
účastníka na veřejnou zakázku "Stavba č. primátora
4679 Maniny PPO, snížení nivelety
Hlubuček
Karlín, etapa 0001 poldr s oddychovou
zónou a etapa 0002 poldr Karlín;
zhotovitel stavby“

11.30

Ing. Ka lina, MBA

19.

41749 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o
náměstek
převodu pozemků parc. č. 3179/5, parc. č. primátora
3180/4, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3250/2 v Scheinherr
katastrálním území Zbraslav, obec Praha,
jež byly nově odděleny z pozemků parc.
č. 3179, parc. č. 3180 a parc. č. 3250 v
katastrálním území Zbraslav, ve prospěch
hlavního města Prahy pro potřeby stavby
„Cyklotrasa Zbraslav – Jarov, II. Etapa (č.
akce 2950156)“.

11.35

Ing. Šíma

20.

41269 k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
42821 Dvorecký most; technický dozor
investora"

náměstek
primátora
Scheinherr

11.40

Ing. Kalina,
MBA

21.

41782 k návrhu na zrušení veřejné zakázky s
názvem "Revitalizace objektu č. 4 –
Burza, Holešovická tržnice“

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.45

Ing. Rak
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22.

41444 k návrhu na schválení návrhu započtení
plochy pozemku hlavního města Prahy
pro výpočet koeficientů míry využití
území pro Lombardy 777, a.s.

radní Chabr

11.50

Mgr. Dytrychová

23.

41356 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a smluv o výpůjčce

11.55

Ing. Rak

24.

41761 k návrhu na uzavření rámcové kupní
smlouvy se společností JCDecaux,
Městský mobiliář, spol. s.r.o.

radní Chabr

12.00

25.

41887 k městským společnostem a tzv.
milostivému létu

radní Chabr

12.05

Ing. Rak
T. Jílek –
předseda
představ. THMP,
a.s.
Ing. Novotný –
místopředseda
představ. THMP,
a.s.
Ing. Paneš, Ph.D.

26.

39816 k návrhu aktualizace Ubanistické studie s
regulačními prvky, Rohanský ostrov,
(konkretizace Realizační studie) zohlednění dopadů uvažovaného
Rohanského mostu do projektu Rohan
City - Sekce A

radní Chabr

12.10

Ing. Rak
Mgr. Boháč –
ředitel IPR HMP

27.

41459 k návrhu na poskytnutí individuální
jednorázové neinvestiční dotace
společnosti Psychiatrická nemocnice
Bohnice, neposkytnutí individuální
jednorázové neinvestiční dotace
společnosti REHAFIT, o.p.s. a Hospic
Štrasburk o.p.s., a schválení úpravy
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy
v kap. 05

radní Johnová

12.15

Mgr. Ježek

28.

41544 k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy

radní Johnová

12.20

Mgr. Ježek

29.

41529 k návrhu na změnu názvu a úpravu
celkových nákladů investiční akce č.
45289 "Rekonstrukce budov Šolínova přípravné práce a projekty"

radní Johnová

12.25

Ing. Mezková,
MPA

30.

41614 k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace hl. m. Prahy
Domu dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, v
působnosti odboru SML MHMP

radní Šimral

12.30

Mgr. Němcová
Bc. Kresta

31.

41739 k návrhu Memoranda o spolupráci při
organizaci festivalu Science on Stage v
roce 2022 v hl. m. Praze

radní Šimral

12.35

Mgr. Němcová

32.

41267 k návrhu na vyhlášení Programu podpory radní Třeštíková
cestovního ruchu pro rok 2022

12.40

MgA. Sulženko,
Ph.D.
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33.

41565 k návrhu na jmenování člena správní rady radní Třeštíková
Domu národnostních menšin o.p.s. se
sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, IČO:
28516346

12.45

MgA. Sulženko,
Ph.D.

34.

41653 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
radní Třeštíková
individuálních účelových dotací v oblasti
kultury v roce 2021

12.50

MgA. Sulženko,
Ph.D.

35.

41666 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Třeštíková
hlavního města Prahy v roce 2021 v kap.
06 a na poskytnutí daru Nadačnímu fondu
Praha ve filmu Prague Film Fund

12.55

MgA. Sulženko,
Ph.D.

36.

41330 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Dodávka kancelářského nábytku pro
MHMP"

13.00

Ing. Stránský
JUDr. Schmitz

37.
38.
39.

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
41728 k návrhu programu jednání 30. zasedání
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14. 10.
2021

BOD TISK

MATERIÁL

ředitel MHMP

13.05
primátor hl.m.
Prahy

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

40.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

41495 ke schválení textu vzorové Smlouvy o
financování projektů 48. výzvy v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

2.

41496 ke schválení textu vzorové Smlouvy o
financování projektů 58. výzvy v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

3.

41499 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole
primátor hl.m.
07- upgrade rádiové infrastruktury ASVV Prahy

4.

41543 k úpravě celkových nákladů u víceletých
investičních akcí odboru IAP MHMP

5.

41692 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem primátor hl.m.
financování projektů z Operačního
Prahy
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

5

primátor hl.m.
Prahy

PŘIZVANÍ
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6.

41773 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem primátor hl.m.
financování projektů z Operačního
Prahy
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2021

7.

41588 ke schválení projektů v rámci 46. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

8.

41686 ke schválení projektů v rámci 58. výzvy primátor hl.m.
Operačního programu Praha - pól růst ČR Prahy

9.

41604 ke schválení projektů v rámci 60. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

primátor hl.m.
Prahy

10.

41847 k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl. m.
Prahy

11.

41804 k návrhu navýšení rozpočtu běžných
náměstek
výdajů Městské policie hl.m. Prahy o
primátora
účelovou dotaci poskytnutou Městskou
Hlubuček
částí Praha 2 a navýšení limitu prostředků
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro
r. 2021

12.

41817 k návrhu navýšení rozpočtu běžných
náměstek
výdajů Městské policie hl.m. Prahy o
primátora
účelovou dotaci poskytnutou Městskou
Hlubuček
částí Praha 11 a navýšení limitu
prostředků na platy Městské policie hl.m.
Prahy pro r. 2021

13.

41719 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci
Programu Čistá energie Praha 2021 II.

náměstek
primátora
Hlubuček

14.

41790 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí
dotace v rámci Programu Čistá energie
Praha 2021 III.

náměstek
primátora
Hlubuček

15.

41355 k návrhu na schválení uzavření smluv o
zřízení věcného břemene

náměstek
primátora
Scheinherr

16.

41795 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení
náměstek
věcného břemene ve prospěch hlavního
primátora
města Prahy jako oprávněného k
Scheinherr
pozemkům parc.č. 5018/1 a parc. č.
5024/1 zapsaných na LV 549 v
katastrálním území Smíchov za účelem
zřízení věcného břemene kabelovodu
umístěného nad pozemky v mostní
konstrukci v rámci stavby „Most Zlíchov
Y002, akce č. 999179, Praha 5“
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17.

41694 k návrhu na uzavření Dodatku č. 01 ke
Smlouvě o spolupráci při rekonstrukci
místní pozemní komunikace třetí třídy
Polygrafická

náměstek
primátora
Scheinherr

18.

41649 k návrhu na odpis pohledávky hl. m.
Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

41730 k návrhu na odpis pohledávky hl. m.
Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

20.

41524 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu náměstek
MČ Praha - Březiněves s podáním žádosti primátora
na Ministerstvo životního prostředí o
Vyhnánek
poskytnutí dotace z Operačního programu
Životní prostředí na realizaci projektu
"Zadržování srážkových vod v areálu
Centra sociálních služeb Březiněves"

21.

41737 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
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

22.

41813 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratky finančních prostředků primátora
do státního rozpočtu z akcí realizovaných Vyhnánek
v rámci Operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV)

23.

41816 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti náměstek
se změnou kapitoly v rozpočtovém
primátora
opatření k přijetí finančních prostředků ze Vyhnánek
státního rozpočtu do rozpočtu hl. m.
Prahy a poskytnutí investiční účelové
dotace MČ Praha 14

24.

41829 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva zdravotnictví na prevenci
negativních dopadů psychické a fyzické
zátěže pracovníků ve zdravotnictví v
souvislosti s epidemií COVID-19 určené
pro MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 1 a 10

7
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primátora
Vyhnánek
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25.

41840 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer určený na projekt
spolufinancovaný EU a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 4

26.

41848 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o finanční prostředky ze
primátora
státního rozpočtu Ministerstva pro místní Vyhnánek
rozvoj určené pro MČ Praha 2, MČ Praha
3, MČ Praha 10 a MČ Praha 11 na úhradu
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí
finančních prostředků městským částem
hl. m. Prahy

27.

41889 k návrhu na poskytnutí účelové investiční náměstek
dotace MČ Praha 21 na vrub kapitoly
primátora
1016 - neúčelová rezerva v souvislosti se Vyhnánek
zajištěním opatření na ÚMČ proti šíření
COVID - 19

28.

40726 k návrhu na schválení uzavření dodatků k radní Chabr
nájemním smlouvám

29.

41122 k návrhu na schválení uzavření dodatků k radní Chabr
nájemním smlouvám

30.

41166 k návrhu na schválení uzavření dodatků k radní Chabr
nájemním smlouvám

31.

41168 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv

32.

41452 k návrhu na uzavření dodatků k nájemním radní Chabr
smlouvám na provozování garážových
stání

33.

41340 k návrhu na nevyužití předkupního práva radní Chabr
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú.
Ruzyně, obec Praha

34.

41376 k návrhu na nevyužití předkupního práva radní Chabr
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú.
Strašnice, obec Praha

35.

38940 k návrhu na majetkoprávní řešení - část
radní Chabr
pozemku parc. č. 4104/1 v k.ú. Strašnice,
obec Praha

36.

41008 k návrhu na majetkoprávní vypořádání
pozemku parc.č. 4278/4 v k.ú.
Vinohrady, obec Praha
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37.

41457 k návrhu na majetkoprávní vypořádání
pozemků parc. č. 4261/274 a parc. č.
4261/275 vše v k. ú. Smíchov

radní Chabr

38.

41089 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 873/305 o výměře 119 m2, k.ú.
Kamýk

radní Chabr

39.

41539 k návrhu na schválení úplatného převodu radní Chabr
pozemků parc.č. 549/2 k.ú Prosek a
parc.č. 1160/2 k.ú. Prosek

40.

41583 k návrhu na schválení úplatného převodu radní Chabr
pozemku parc. č. 671/10 o výměře 33 m2
a spoluvlastnického podílu o velikosti id.
4/5 pozemku parc. č. 671/2 o výměře 716
m2 k.ú. Libeň

41.

41586 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 689/8 a spoluvlastnických podílů
o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc.
č.689/3 a parc. č. 689/9 k.ú. Libeň

42.

41606 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. radní Chabr
č. 3715/2 v k. ú. Smíchov z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví
hlavního města Prahy dle § 11 odst. 1
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném
ke dni 31. 7. 2016

43.

40972 k návrhu na bezúplatný převod pozemku
parc. č. 217/7 o výměře 40 m2 v k.ú.
Sedlec, obec Praha

44.

41527 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks sloupů radní Chabr
veřejného osvětlení a kabelového vedení
v k. ú. Čakovice z vlastnictví společnosti
Natland rezidenční investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s. do
vlastnictví hl. m. Prahy

45.

41491 k návrhu na směnu pozemku v k.ú. Nusle radní Chabr
ve vlastnictví fyzické osoby za část
pozemku v k,ú. Nusle ve vlastnictví hl.m.
Prahy
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46.

41215 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 6 (pozemky v k.ú. Břevnov,
Dejvice, Střešovice a Vokovice včetně
sadových úprav v k.ú. Dejvice)

47.

41343 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
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 19 a Praha Satalice (nemovitosti v k.ú. Kbely a
k.ú.Satalice)

48.

41607 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. radní Chabr
m. Prahy v kap. 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

49.

41458 k návrhu na úpravu limitu počtu
radní Johnová
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a
rozpočtu příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Dětské centrum Paprsek a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021

50.

41476 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace hl.m. Prahy Dětské centrum
Paprsek a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v
roce 2021

51.

41526 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace hl.m. Prahy Domov pro
seniory Nová slunečnice a úpravu
rozpočtu v kap. 0582 v roce 2021

52.

41868 k personální změně v Komisi Rady hl.m.
Prahy pro poskytování krátkodobých
ubytovacích služeb

53.

41460 k návrhu na přijetí výsledků činností
radní Šimral
spojených s uplynutím období 6 let
výkonu práce na pracovním místě
ředitele/ředitelky školy ke dni 31. 1. 2022
v působnosti odboru školství, mládeže a
sportu MHMP a provedení úkonů
souvisejících

54.

41697 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
radní Šimral
organizace Základní škola při
Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha
8, Ústavní 91, v rejstříku škol a školských
zařízení
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55.

41705 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Praha 4, 5. května 51, v rejstříku
škol a školských zařízení

radní Šimral

56.

41706 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Gymnázium prof. Jana
Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, v
rejstříku škol a školských zařízení

radní Šimral

57.

41286 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport

radní Šimral

58.

41709 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 Školství, mládež a sport

radní Šimral

59.

41754 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP radní Šimral
na rok 2021 v kap. 04 -Školství, mládež a
sport

60.

41796 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 Školství, mládež a sport v souvislosti s
vrácením návratné finanční výpomoci od
příspěvkové organizace hl.m. Prahy

61.

41852 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Šimral
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na pokrytí projektu
"Spolu po COVIDu"

62.

41727 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o radní Šimral
partnerství s finančním příspěvkem mezi
hl. m. Prahou a partnery projektu
financovaného z OP VVV - iKAP 2

63.

41921 k personální změně v Komisi Rady hl.m.
Prahy pro školskou infrastrukturu

radní Šimral

64.

41661 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem
financování projektu v odboru KUC
MHMP realizovaného v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2021

radní Třeštíková

65.

41671 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
radní Třeštíková
příspěvkových organizací - vyúčtování
podpůrného programu v oblasti
příjezdového turismu V Praze jako doma
2021
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66.

41721 k návrhu na změnu členství v Komisi
radní Třeštíková
Rady HMP pro udělování dotací hl.m.
Prahy v oblasti kultury a umění, Komisi
Rady HMP pro udělování grantů v oblasti
národnostních menšin a integrace cizinců,
Komisi Rady HMP pro oblast integrace
cizinců, v Komisi Rady HMP pro oblast
cestovního ruchu a Komisi Rady HMP
pro udělování grantů v oblasti cestovního
ruchu

67.

41764 k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

68.

41765 k návrhu na pronájem užívaného bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

69.

41799 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

70.

41803 k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský

71.

41860 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m.
Prahy

radní Zábranský

72.

41884 k návrhu na uzavření smluv o podnájmu
bytů

radní Zábranský

73.

40943 k Sazebníku úhrad za poskytování
informací

ředitel MHMP

74.

41329 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání ředitel MHMP
mezi hlavním městem Prahou a
NANOPORTA s.r.o.

75.

41587 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce ředitel MHMP
prostor s Městskou částí Praha 7

76.

41556 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
28.7.2021 do 3.8.2021

77.

41783 ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
8.9.2021 do 14.9.2021

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

41931 k postupu jednání k vyřešení zasmluvnění a úhrady za využívání centrálního
odbavovacího systému MOS s organizací ROPID
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