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 P R O G R A M  
24. jednání Rady HMP, které se koná dne 15. 6. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 1. 6. 2020 
                           - zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 8. 6. 2020 
                                                
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 36456 k předložení Zprávy o ukončení projektu 

a získaných poznatcích k pilotnímu 
projektu „Chytrý svoz odpadu“ a smluv 
za účelem nákupu senzorů a zajištění 
jejich následného provozu a správy 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Ing. Vorlíček 
M. Fišer, MBA,  
OICT, a.s. 

3. 36510 k podnětu na pořízení Územní studie 
Nové Dvory 
 
- elektronicky 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.15 Ing. Čemus 

4. 36742 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"RN Jiviny - odbahnění" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20 RNDr. Kyjovský 

5. 36814 k návrhu na úplatné nabytí ideální 1/32, 
1/16, 1/8, a 7/32 spoluvlastnického podílu 
na pozemku parcelní číslo 1108/6 o 
evidované výměře 2.716 m2 (ostatní 
plocha); ideální 1/32, 1/16, 1/8, 7/32 a 
1/16 spoluvlastnického podílu na 
pozemku parcelní číslo 1108/7 o 
evidované výměře 11.175 m2 (ostatní 
plocha); ideální 1/32,1/16, 1/8 a 9/32 
spoluvlastnického podílu na pozemku 
parcelní číslo 1108/10 o evidované 
výměře 1.351 m2 (orná půda); ideální 
1/32, 1/16, 1/8 a 7/32 spoluvlastnického 
podílu z části pozemku  parcelní číslo 
1108/8, dle GP č. 1600-188/2019 
pozemku parcelní číslo 1108/18 o 
evidované výměře 2.074 m2  (lesní 
pozemek) vše zapsané v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, k. ú. Velká Chuchle 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 Ing. Freimann 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
6. 36841 k revokaci usnesení Rady HMP č.1264 ze 

dne 17.6.2019 k záměru odboru 
investičního MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Stavba č. 44151 TV 
Rekonstrukce stoky D; stavební práce“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Ing. Freimann 

7. 36835 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Stavba č.44813 Lávka 
Uhříněves, stavební práce" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.35 Ing. Freimann 

8. 36402 k návrhu přesunu činností investora pro 
vybudování světelné signalizace stavba 
„SSZ 9.911 NN 4142 - objektové P+R 
ČM“ a „SSZ 9.912 NN 4142 - sjezd 
Chlumecká“ mezi Technickou správou 
komunikací hl.m.Prahy, a.s., a INV 
MHMP 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.40 Ing. Freimann 

9. 36723 
 
 

k záměru městské lanové dráhy Podbaba - 
Troja – Bohnice 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.45 Ing. Šíma 
Ing. Witowski,  
gen. řed. DP, a.s. 

10. 36875 k návrhu studie proveditelnosti a účelnosti 
investiční akce Vybíralka 25 - 
rekonstrukce vnitrobloku při ulici 
Vybíralova 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11. 36724 k návrhu Zásad, Harmonogramu a 
Metodiky pro sestavování rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na 
rok 2021, střednědobého výhledu 
rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2026 a 
dlouhodobého výhledu 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.55  

12. 36825 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 19. 6. 2020 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.00  

13. 37001 
 
 
 

k návrhu na založení ústavu Kampus 
Hybernská, z.ú. 
 
 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 36528 

 
 
 
 

k úplatnému nabytí pozemku parc.č. 967, 
jehož součástí je objekt bez čp/če (kostel 
sv. Šimona a Judy), v k.ú. Staré Město do 
vlastnictví HMP a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.10 Ing. Rak 

15. 36038 
 
 
 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 
let parc. č. 2117, jehož součástí je stavba 
bez čp./če, parc. č.2118/3, jehož součástí 
je stavba bez čp./če, parc.2118/20 v k.ú. 
Holešovice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 6979711, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 

16. 36428 
 
 

k návrhu směny pozemků v k.ú. Stodůlky 
mezi společností Domanský s.r.o. a hl.m. 
Prahou 
 
- stažen 8.6.20 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 

17. 36960 
 
 
 

k záměru na realizaci veřejné zakázky 
„Dodávky prvků pražského mobiliáře - 
uliční vybavení“ 
 
 
 

radní Chabr 11.25 Ing. Rak 

18. 36824 
 
 
 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 26. 6. 2020 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.30  

19. 36642 ke schválení zásad projektu Dostupné 
družstevní bydlení v hl. m. Praze 
 
- elektronicky 
 

radní Kordová 
Marvanová 

11.35 Ing. Blažek 

20. 36970 
 
 
 

k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR - výzva č. 2 
 
 
 

radní Šimral 11.40 Ing. Blažek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 36974 

 
 
 

k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancované v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR - výzva č. 2 
 
 
 

radní Šimral 11.45 Ing. Blažek 

22. 35886 
 
 
 
 

k návrhu udělení dotace prostřednictvím 
projektu Specializované vouchery a 
dalším administrativním procesům výzvy 
č. 1 u projektu Pražský voucher na 
inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery 
spolufinancovaných z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

radní Šimral 11.50 Ing. Blažek 

23. 36863 k návrhu na vyhlášení II. kola Programu 
prevence sociálního vyloučení a otevírání 
hřišť pro MČ HMP pro rok 2020, 
Opatření č. 8 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.55 Mgr. Němcová 

24. 36720 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotací v Programu 
podpory sportu a tělovýchovy v hlavním 
městě Praze pro rok 2020 
 
 
 

radní Šimral 12.00 Mgr. Němcová 

25. 36924 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 
a poskytnutí individuální neinvestiční 
účelové dotace v oblasti sportu 
nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - 
Nadační fond Josefa Zimovčáka 
 
 
 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 

26. 36877 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 
přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za 
rok 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.10 Mgr. Skalický 

27. 36856 k návrhu na uzavření dodatků k 
uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace - 
grantu na rok 2020 na základě usnesení 
Rady HMP č. 52 ze dne 13.1.2020 z 
důvodu minimalizace následků krizové 
situace související s pandemií Covid-19 v 
oblasti kultury 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.15 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
28. 36705 k návrhu na poskytnutí a neposkytnutí 

individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 
2020 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.20 
 

MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

29. 36714 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 12.25 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

30. 36521 
 

 
VH 

k účetní závěrce společnosti Prague City 
Tourism a.s. za rok 2019 
 
 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.30 Mgr. Cipro,  
předseda předst.  
Prague City  
Tourism, a.s. 
člen dozorčí rady  
Prague City  
Tourism, a.s. 
 

31. 36800 
 
 
 
 

k návrhu o nepeněžitém vkladu do 
základního kapitálu obchodní společnosti 
Prague City Tourism a.s. se sídlem Praha 
5 - Smíchov, Arbesovo náměstí 70/4, PSČ 
150 00, IČ: 073 12 890 v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
 
 
 

radní Třeštíková 12.35 Mgr. Cipro,  
předseda předs.  
Prague City  
Tourism, a.s. 
Člen dozorčí  
rady Prague City  
Tourism, a.s. 

32. 37028 k návrhu na využití valorizace nájemného 
v nájemních smlouvách k bytům v 
majetku hl.m. Prahy nesvěřeného 
Statutem hl.m. Prahy městským částem 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 12.40 Ing. Tunkl 

33. 36815 
 
 

k návrhu Plánu stabilizace bydlení osob 
ubytovaných v humanitárních zařízeních 
 
 
 

radní Zábranský 12.45 Ing. Tunkl 

34. 37087 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
Hotelu Harfa na adrese Drahobejlova 
1058/17, 190 00 Praha 9 
 
 
 

radní Zábranský 12.50 Ing. Rak 

35. 36608 k návrhu na zřízení pozice energetického 
manažera hlavního města Prahy a 
oddělení energetického manažera a k 
související změně Organizačního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy 
 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.55 Ing. Dederová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36.  Podání  13.00  
37.  Operativní rozhodování Rady HMP    
38. 37060 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1217  

ze dne 8. 6. 2020 k návrhu programu 
jednání 18. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 18. 6. 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

39.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 37083 

 
 

ke zprávám o činnosti Rady hl. m. Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 36790 k návrhu na úpravu celkových 
investičních nákladů stavby č. 42700 
Revitalizace Malostranského náměstí v 
kap. 01 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

3. 33848 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem stavby - 
"Kiosek s veřejným WC - u Oválu - 
Letenské sady", která je součástí části 
pozemku parc.č. 2137/1 v k.ú. Holešovice 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 36590 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 36562 k návrhu na převod finančních prostředků 
z roku 2019 a jejich využití ke stejnému 
účelu na rok 2020 příspěvkové organizaci 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 36882 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace SH ČMS - 
Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v 
roce 2020 z rozpočtu kap. 07  - 
BEZPEČNOST 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  



 7 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 36734 

 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 
parc. 159/57 v kat. ú. Benice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

8. 37017 k návrhu na přiznání mimořádné odměny 
pověřenému řízením příspěvkové 
organizace Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

9. 36257 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

10. 36606 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene - 
pozemkové služebnosti k pozemkům 
parc.č. 3404/1 a 3015/5 v katastrálním 
území Michle za účelem budoucího 
zřízení služebnosti koordinačního kabelu - 
stavba „KK 44081 mezi SSZ 0.408 0.720 
U Slavie, Bohdalecká“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

11. 36916 ke změně správcovství majetku mezi 
Technickou správou komunikací a.s. a 
Výstaviště Praha a.s. a ke změně 
správcovství majetku mezi Technickou 
správou komunikací a.s. a Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy a.s. 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

12. 36770 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 36803 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 

  

14. 36868 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 36884 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 

  

16. 36889 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 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 36890 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 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 36894 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 
financováním projektu z Programu péče o 
zdravotně postižené občany určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19. 36899 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 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 36949 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 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
21. 37000 k návrhu na změnu účelu finančních 

prostředků ponechaných MČ Praha 6 k 
čerpání v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 37013 k návrhu na změnu účelu finančních 
prostředků ponechaných městské části 
Praha - Lipence k čerpání v roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

23. 35703 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 386/23 v k.ú. Motol 
 

radní Chabr   

24. 32758 k návrhu na schválení úplatného převodu 
části pozemku parc.č. 641/122 k.ú. 
Satalice 
 

radní Chabr   

25. 36260 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2413/40 o výměře 48 m2 v k.ú. 
Hostivař 
 

radní Chabr   

26. 36749 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 493/28 v k.ú. Libeň, obec Praha 
 

radní Chabr   

27. 36621 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 659/75 v k.ú. Písnice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

28. 36872 k návrhu na možný způsob řešení 
majetkoprávních vztahů týkajících se 
pozemků parc.č. 723/5 a 811/22 k.ú. 
Dolní Měcholupy 
 

radní Chabr   

29. 36672 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlasnickému 
podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích 
parc. č. 1184/89 a parc. č. 1785/62 v k.ú. 
Hlubočepy, obec Praha 
 

radní Chabr   

30. 35960 k oznámení záměru městské části Praha 4 
na prodej věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské 
části Praha 4,  pozemku parc. č. 2848/738 
v k.ú. Záběhlice, předloženého podle 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) obecně 
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

31. 36494 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 

radní Chabr   
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32. 36640 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 5 
(pozemky v k.ú. Motol a v k.ú. 
Hlubočepy) 
 

radní Chabr   

33. 36479 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro protidrogovou 
politiku 
 

radní Johnová   

34. 36627 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Domov pro 
seniory Háje a úpravu rozpočtu v kap. 
0582 v roce 2020 
 

radní Johnová   

35. 36791 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s 
přijetím dědictví příspěvkovými 
organizacemi hl. m. Prahy - Dětským 
domovem a Školní jídelnou, Praha 9 - 
Klánovice, Smržovská 77 a Dětským 
domovem, Praha 9 - Dolní Počernice, 
Národních hrdinů 1 
 

radní Šimral   

36. 36772 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

37. 36954 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

38. 36859 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní Šimral   

39. 37024 
 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.1100 ze 
dne 1.6.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy na rok 
2020 v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

40. 36840 k návrhu na pronájem služebního bytu 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

41. 36831 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy radní Zábranský 
 

  

42. 36938 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

43. 36905 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy 
 

radní Zábranský 
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44. 36838 k revokaci usnesení Rady HMP č. 947 ze 

dne 11. 5. 2020 k návrhu na pronájem 
bytu hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

45. 36842 k návrhu na uzavření dohody o splátkách 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu včetně 
příslušenství se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců s nájemcem bytu 
ve vlastnictví hl. m Prahy 
 

radní Zábranský   

46. 37063 k návrhu na rozpracování usnesení 2. 
mimořádného zasedání Zastupitelstva 
hl.m. Prahy dne 11. 6. 2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

47. 36997 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
27.5.2020 do 2.6.2020 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

36984 informace o průběhu přípravy podkladů pro nová zadávací řízení na změnu systému 
správy majetku HMP 
 

radní Chabr 

36961 Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované hlavním 
městem Prahou za rok 2019 
 

radní Johnová 
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