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R-39718 502 15.3.2021 k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 

R-38447 503 15.3.2021 k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Smlouva na podporu a rozvoj servicedesku MHMP“ 

R-39790 504 15.3.2021 k návrhu stanoviska Rady HMP k rekodifikaci stavebního práva, 
vycházející ze společných tezí velkých českých měst formulovaných pod 
názvem Čtyři městské artikuly 

R-38120 505 15.3.2021 k záměru odboru OCP MHMP na realizaci veřejné zakázky "Sběr, svoz a 
nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů na 
území hl.m. Prahy" a jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek 

R-39414 506 15.3.2021 k návrhu převodu projektové dokumentace "Rekonstrukce a revitalizace 
rybníka Sukov" 

R-39771 507 15.3.2021 ke koordinaci akcí s významným dopravním omezením v hl.m. Praze v 
roce 2021 

R-35962 508 15.3.2021 k pravidlům pro vydávání souhlasů k vjezdu autobusů do zóny zákazu 
vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 3,5 t a autobusů 

R-39764 509 15.3.2021 k hlasování na Valné hromadě zapsaného spolku Partnerství pro městskou 
mobilitu 2021 

R-38323 510 15.3.2021 k návrhu Dodatku č. 53 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb", uzavřené 
dne 5. 11. 1998 ve znění pozdějších dodatků mezi hl.m. Prahou a 
Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a likvidaci majetku ve správě 
a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

R-39720 511 15.3.2021 k uzavření Dohod o narovnání 

R-39206 512 15.3.2021 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2597 ze dne 23. 11. 2020 k návrhu na 
zrušení usnesení Rady HMP č. 1157 ze dne 17. 7. 2012, usnesení Rady 
HMP č. 1147 ze dne 16. 8. 2011 a usnesení Rady HMP č. 1385 ze dne 31. 
8. 2010 a k návrhu na schválení nových vzorových Podmínek výběrového 
řízení na prodej nemovitosti/í ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-39232 513 15.3.2021 k záměru zřízení platformy - kompetenční centrum pro zavedení metody 
BIM do prostředí MHMP a organizací hl.m. Prahy 

R-38792 514 15.3.2021 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemků v lokalitě na 
Vidouli - Stolová hora v k.ú. Jinonice 

R-39527 515 15.3.2021 k poskytnutí osobních ochranných prostředků příspěvkovým organizacím 
zřizovaným hl.m. Prahou a MČ Praha - Běchovice formou svěření 

R-38439 516 15.3.2021 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Gymnázium Evolution, s.r.o., se sídlem Praha 2, Sázavská 830/5, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-39162 517 15.3.2021 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 44806 ZŠ Šeberov; zhotovitel", k návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení budoucí originární nabytí 
vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
této veřejné zakázky a k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů 
INV MHMP na rok 2021 v kap. 04 -  Školství, mládež a sport 

R-39434 518 15.3.2021 k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci pilotního provozu pražské 
turistické karty - Prague Visitor Pass a k návrhu Dodatku ke Smlouvě o 
poskytování služeb systému pražské turistické karty 
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R-39707 519 15.3.2021 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2020 

R-39605 520 15.3.2021 k návrhu na zajištění vytvoření Metropolitního očkovacího centra, 
velkokapacitního očkovacího místa, v Kongresovém centru Praha včetně 
jeho vybavení a provozu tohoto centra a k návrhu na změnu zřizovací 
listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis, 
příspěvková organizace 

R-39382 521 15.3.2021 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programů primární prevence ve 
školách a školských zařízeních pro rok 2021 

R-39875 522 15.3.2021 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-39488 523 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem poskytnutí podílů 
spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP v roce 2021 

R-39630 524 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

R-39482 525 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem vypořádání projektů z 
Operačních programů Praha - Adaptabilita, Praha – Konkurenceschopnost 
a Praha - pól růstu ČR v roce 2021 a za účelem zapojení úroků do 
rozpočtu hl.m. Prahy 

R-39853 526 15.3.2021 k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl. m. Prahy pro rozvoj 
konceptu Smart Cities v hl. m. Praze 

R-39268 527 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro ochranné pásmo stavby 
Pobřežní III, 1. etapa, úsek Šaldova - Za Invalidovnou, a stavební uzávěry 
pro ochranné pásmo stavby Pobřežní III, 2. etapa, úsek Za Invalidovnou - 
Voctářova, pro stavbu s názvem „820151 - Praha 8, Sokolovská, 
Pernerova, U Sluncové, Na Kopečku“ na pozemcích v k.ú. Karlín a Libeň 

R-39492 528 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
za účelem realizace záměru „Půdní vestavba Roháčova 255/4“ na 
pozemku parc. č. 840 v k.ú. Žižkov, Praha 3 

R-39535 529 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro stavbu s názvem „FTTH Želivského Koněvova UR“ na pozemcích parc. 
č. 4386, 4252, 4253/2, 4390/1, 4392, 4391/1, 4165/1, 4165/2, 4178/4, 
4223/6, 4223/17, 4223/1, 4391/2, 4395, 4396, 4397, 2023/1, 2134, 2116, 
2098, 2082, 4385, 2037, 2054, 2024, 1994, 1984, 2007, 2017, 1965, 1967, 
4369/1, 4384, 1787/1, 2157/4, 2171, 424, 440, 416/1 v k.ú. Žižkov, Praha 3 

R-39554 530 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem prodloužení dočasné stavby sportovišť (pěti hřišť) v 
areálu Strahovských kolejí na pozemku parc.č. 2458/1 v k.ú. Břevnov, 
Praha 6, v termínu do 31.12.2022 

R-39617 531 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy z důvodu odstranění stávajícího rodinného domu č.p. 1743 
včetně kolny a garáží a výstavby nového rodinného domu s garáží, na 
pozemcích parc. č. 2609, 2610/1 a 2610/2 v k.ú. Záběhlice, Praha 10 

R-39668 532 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro dodatečné povolení stavby s názvem „Přístavba zádveří k 
RD U Vršovického hřbitova č.p. 569“ na pozemcích parc. č. 2950/1 a 2988 
v k.ú. Michle, Praha 10 
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R-39715 533 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr s názvem „INSCZ_10378_Praha_Dolní_Měcholupy 
– Malý Háj“ na pozemcích parc. č. 584/102, 584/103, 584/130, 584/132, 
584/136, 584/14, 584/175, 584/179, 584/186, 584/235, 584/239, 584/24, 
284/240, 584/241, 584/242, 584/244, 584/247, 584/248, 584/25, 584/250, 
584/251, 584/253, 584/289, 584/29, 584/297, 584/3, 584/310, 584/311, 
584/312, 584/33, 584/339, 584/342, 584/348, 584/428, 584/454, 584/456, 
584/460, 584/461, 584/502, 584/503, 584/51, 584/72 a 584/73 v k.ú. Dolní 
Měcholupy a parc. č. 348/114, 348/121, 348/122, 348/124, 348/125, 
348/127, 348/137, 348/185, 348/190, 348/191, 348/193, 348/194, 348/212, 
348/5 a 348/72 v k.ú. Štěrboholy 

R-39723 534 15.3.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
za účelem realizace stavby „Praha 10 - Malešice, ul. U Vozovny, obnova 
kNN“ na pozemcích parc. č. 741/30, 741/32, 741/31, 741/34, 741/1, 
741/35, 741/36, 741/17, 744/2, 741/7, 741/4, 741/13, 741/11, 741/6, 737/5, 
737/13 a 737/14 v k.ú. Malešice a parc. č. 682/1, 385/1 a 384/2 v k.ú. 
Štěrboholy 

R-39502 535 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu Fondu zaměstnavatele Městské policie hl.m. 
Prahy a Magistrátu hl.m. Prahy v roce 2021 

R-39485 536 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP a 
příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na rok 2021 v kap.  02 

R-39303 537 15.3.2021 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy mezi příspěvkovou 
organizací Zoologická zahrada hl.m. Prahy a firmou Vantage Towers s.r.o. 
na pozemky v k.ú. Troja 

R-39230 538 15.3.2021 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-39659 539 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu 
Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic v roce 2021 

R-39533 540 15.3.2021 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Nedvězí k podání žádosti o 
poskytnutí dotace z Ministerstva obrany 

R-39566 541 15.3.2021 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 

R-39548 542 15.3.2021 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 21 k podání žádosti 
o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 

R-39655 543 15.3.2021 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti 
o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu 
Zaměstnanost 

R-39660 544 15.3.2021 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 21 k podání žádostí 
o dotace z Operačního programu Životní prostředí 

R-39636 545 15.3.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 3 

R-39712 546 15.3.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2021 o neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví určený na úhradu náhrad za výkon pracovní povinnosti 
nařízené primátorem hl.m. Prahy studentům a žákům v době nouzového 
stavu (za období 12. 10. 2020 - 16. 12. 2020) 
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R-39750 547 15.3.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 19 

R-39619 548 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky 
ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, 
Praha 10, Praha 11 a Praha - Satalice na úhradu nákladů za sociální 
pohřby a poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy 

R-39734 549 15.3.2021 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o vratku finančních 
prostředků od MČ Praha 14 do státního rozpočtu 

R-39749 550 15.3.2021 k oznámení záměru městské části Praha 14 přijmout kontokorentní úvěr, 
předloženému Radě hl.m. Prahy podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) 
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 

R-39300 551 15.3.2021 k žádosti o výmaz věcného břemene, zapsaného na LV č. 130 pro k.ú. 
Hlubočepy, obec Praha 

R-39218 552 15.3.2021 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Strašnice, obec 
Praha 

R-37669 553 15.3.2021 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 593/2 o 
výměře 10 m2 (dle GP č. 1197-40/2019 ze dne 14.3.2019 oddělený a nově 
označený pozemek parc. č. 593/5 k.ú. Háje) a parc. č. 519/49 o výměře 2 
m2 (dle GP č. 1200-40/2019 ze dne 1.4.2019 oddělený a nově označený 
pozemek parc. č. 519/142 k.ú. Háje), vše v katastrálním území Háje 

R-38217 554 15.3.2021 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4412/3 o výměře 6 m2 v k.ú 
Žižkov 

R-39397 555 15.3.2021 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 10/5 o výměře 3 m2 v k.ú 
Hrdlořezy 

R-39539 556 15.3.2021 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2646/7 o výměře 9 m2 v k.ú. 
Michle 

R-38520 557 15.3.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí části komunikace a 2 ks uličních vpustí v 
k.ú. Košíře do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-39585 558 15.3.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 491/108 v k.ú. Veleslavín 
s omezujícími podmínkami po dobu 10 let 

R-38975 559 15.3.2021 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 6 (studny a pozemky 
v k.ú. Břevnov, Dejvice, Hradčany, Liboc, Sedlec, Střešovice, Veleslavín, 
Vokovice) 

R-39113 560 15.3.2021 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 9 (nemovitosti 
v k.ú. Střížkov a Vysočany) 
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R-39446 561 15.3.2021 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 9 (pozemek v k.ú. 
Vysočany) 

R-39100 562 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a úpravu 
rozpočtů vybraných příspěvkových organizací hlavního města Prahy v roce 
2021 

R-39306 563 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

R-39324 564 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 
2021 (Akademie umění a kultury pro seniory HMP) 

R-39442 565 15.3.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratky dotace MŠMT 

R-39517 566 15.3.2021 k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti cestovního 
ruchu pro rok 2021 

R-39323 567 15.3.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytu zvláštního určení hl.m. Prahy 

R-39568 568 15.3.2021 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

R-39686 569 15.3.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-39747 570 15.3.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-39575 571 15.3.2021 k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z 
důvodu jejich omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v 
domě 

R-39656 572 15.3.2021 k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 
měsíců se stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-39395 573 15.3.2021 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 20.1.2021 do 26.1.2021 

R-39811 574 15.3.2021 k návrhu programu jednání 25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
18. 3. 2021 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 500 ze dne 8. 3. 2021 

 


