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R-34357 2179 14.10.2019 k zadání architektonicko-urbanistické studie - rozvoj centra lokality Nové 
Butovice Praha 13 

R-34302 2180 14.10.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 2/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad 

R-34257 2181 14.10.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.  2342/401, 2342/402, 
2342/403, 2342/404, 2342/406, 2342/408, 2342/412, 2342/413, 2342/415, 
2342/419, 2342/420, 2342/446, 2342/448, 2342/450 a 2342/453  v k.ú. 
Stodůlky, obec Praha, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-34283 2182 14.10.2019 k poskytnutí dotací v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území 
hl.m. Prahy na rok 2019 a návrhu na úpravu vlastního rozpočtu hl.m. Prahy 

R-34399 2183 14.10.2019 ke schválení memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Středočeským 
krajem v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy 

R-34507 2184 14.10.2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci - 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k.ú. 
Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin 

R-34642 2185 14.10.2019 k návrhu na zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba jeho levého křídla" 

R-34483 2186 14.10.2019 k personálním změnám v dozorčí radě společnosti TRADE CENTRE 
PRAHA a.s. 

R-33505 2187 14.10.2019 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Ochrana a 
ostraha objektů hl. města Prahy" 

R-33812 2188 14.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemků par. č. 2322/45 a 2322/77 v k.ú. 
Hostivař, obec Praha 

R-34657 2189 14.10.2019 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č.e. 143 na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, katastrální území Dolní Chabry 

R-34223 2190 14.10.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a 
fasády" objektu Karlínské obchodní akademie a vyšší odborné školy 
ekonomické, Praha 8, Kollárova 5 

R-33571 2191 14.10.2019 k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci při podpoře volnočasových 
aktivit a pomoci získání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí 

R-34230 2192 14.10.2019 k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci grantového programu 
"Dotace hlavního města Prahy ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy - Program podpory mládeže na krajské úrovni na 
rok 2019 - 2. kolo" 

R-34070 2193 14.10.2019 k návrhu udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na 
inovační projekty a projektu Specializované vouchery a dalším 
administrativním procesům výzvy č. 1 u projektů Pražský voucher na 
inovační projekty a projektu Specializované vouchery spolufinancovaných 
z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 2696 ze dne 23. 10. 2018 a usnesení Rady HMP č. 39 ze dne 21. 
1. 2019 

R-34260 2194 14.10.2019 k návrhu na úpravu Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, 
bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-34722 2195 14.10.2019 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-34713 2196 14.10.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-34520 2197 14.10.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2925 ze dne 13. 11. 2018 k vyhlášení 
44. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-34666 2198 14.10.2019 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-34467 2199 14.10.2019 k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 44061 
Protipožární nádrž Dubeč 

R-34427 2200 14.10.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 
dobu určitou na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 

R-34129 2201 14.10.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1259 ze dne 17.6.2019 k návrhu na 
úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap. 07 - bezpečnost a k poskytnutí 
účelových dotací MČ hl.m. Prahy na činnost jednotek sborů dobrovolných 
hasičů pro rok 2019 a rekonstrukci služeben policie 

R-34167 2202 14.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 404/14 a 2600/3 v k.ú. 
Libeň, obec Praha do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-33799 2203 14.10.2019 k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku ROPID na úhradu ročního 
jízdného pro dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve 

R-34299 2204 14.10.2019 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-34415 2205 14.10.2019 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-34452 2206 14.10.2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce se společností 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. na výpůjčku části komunikace 
Prosecká v Praze 8 za účelem zkapacitnění kanalizace 

R-34588 2207 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z 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 

R-34551 2208 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 Praha 18 

R-34552 2209 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 5 

R-34482 2210 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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R-34465 2211 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 

R-34421 2212 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na 
realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 
2019 

R-34634 2213 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro MČ Praha 5 a MČ 
Praha 12 

R-34625 2214 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-34624 2215 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-34431 2216 14.10.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí v souvislosti 
s konáním nových voleb do zastupitelstva městské části Praha - Nedvězí 

R-34412 2217 14.10.2019 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt realizovaný v rámci 
Operačního programu zaměstnanost 

R-34585 2218 14.10.2019 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části pohledávky hl.m. Prahy 

R-33379 2219 14.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4555/368 v k.ú. Modřany, 
obec Praha 

R-32813 2220 14.10.2019 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2185 o celkové výměře 542 m2 v k.ú. 
Libeň 

R-33965 2221 14.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Košíře z vlastnictví společnosti INTERTRADE - 
BYDLENÍ NASKOVÉ, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-34124 2222 14.10.2019 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 (pozemky v k.ú. 
Žižkov) 

R-34067 2223 14.10.2019 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v objektu č.p. 771, Jungmannovo náměstí 9 

R-34398 2224 14.10.2019 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví příspěvkovou 
organizací hl.m. Prahy Domov pro seniory Nová slunečnice 

R-34315 2225 14.10.2019 k návrhu na nabytí peněžního daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 
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R-34529 2226 14.10.2019 k udělení doložky osvědčující souhlas zřizovatele školy k uzavření smlouvy 
o partnerství v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

R-34355 2227 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport 

R-34503 2228 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti s přijetím dotace od MČ 
Praha - Petrovice pro ZUŠ Trhanovské náměstí 8 

R-34300 2229 14.10.2019 k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP a provedení úkonů souvisejících 

R-34319 2230 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 

R-34435 2231 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a zvýšení celkových 
nákladů investiční akce v roce 2019 

R-34602 2232 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 

R-34376 2233 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2019 

R-34535 2234 14.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 05 a kap. 06 a příspěvkové organizace 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK v roce 2019 

R-34563 2235 14.10.2019 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům 

R-34556 2236 14.10.2019 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

R-34314 2237 14.10.2019 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

R-34281 2238 14.10.2019 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-34305 2239 14.10.2019 k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí v kap. 09 

R-33997 2240 14.10.2019 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy a k návrhu na snížení 
nájemného ve služebních bytech hl.m. Prahy 

R-34378 2241 14.10.2019 k návrhu na bezúplatný převod osobního automobilu zn. Peugeot 308 z 
Domova Svojšice na Hlavní město Prahu 

R-34727 2242 14.10.2019 k situaci na Petříně 

R-34665 2243 14.10.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2178 ze dne 7. 10. 2019 k návrhu 
programu jednání 10. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne                
17. 10. 2019 

 


