PROGRAM
19. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 5. 2022

od 10.00 hod.

MATERIÁL

BOD

TISK

1.
2.

44184

3.

44198

4.

44236 k návrhu na udělení stříbrné medaile
hlavního města Prahy in memoriam
MUDr. Mileně Černé

5.

43814

6.

43846

7.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

Organizační záležitosti
k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy paní Martě
Kubišové

primátor hl.m.
Prahy

k návrhu na udělení čestného občanství
hlavního města Prahy panu Václavu
Hudečkovi

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Mgr. Štefaňák

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Mgr. Štefaňák

k záměru odboru informatických činností
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Provozní podpora PROXIO pro hl. m.
Prahu"

primátor hl.m.
Prahy

10.25

Mgr. Károly

k záměru odboru informatických činností
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Služby podpory, údržby a rozvoje
programového vybavení IS Finanční
podpory“

primátor hl.m.
Prahy

10.30

Mgr. Károly

44054 k revokaci usnesení Rady HMP č.84 ze
dne 19.1.2017 k návrhu záměru realizace
veřejné zakázky "Podpora programového
vybavení stávajícího ekonomického
systému HMP“

primátor hl.m.
Prahy

10.35

Mgr. Károly

1

10.00 – 10.10
10.10
Mgr. Štefaňák

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

BOD

TISK

8.

44055

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
primátor hl.m.
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
Prahy
"KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ
OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA –
PÓL RŮSTU ČR – pro části Eventy a
Evaluace komunikačních aktivit; ČÁST
11. - EVENTY“

10.40

Ing. Andrle

9.

44132

ke schválení projektu v rámci 33. výzvy
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

10.45

Ing. Andrle

primátor hl.m.
Prahy
náměstek
primátora
Scheinherr

10.

44239 ke vstupu hl. m. Prahy do spolku
Otevřená města z.s. a k úpravě rozpočtu
vlastního HMP na rok 2022

primátor hl.m.
Prahy

10.50

Ing. Hoskovec

11.

44244 k realizaci společné expozice a prezentace primátor hl.m.
na veletrhu EXPO Real 2022
Prahy

10.55

Ing. Hoskovec

12.

43268

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3270 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 17)
--MČ Praha 5

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

13.

43798

k návrhům změn ÚP a jejich vydání Z
3491 a Z 3492 (fáze „návrh“ + „OOP“,
vlna 26)
--MČ Praha 6

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.05

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

14.

43835

k návrhům změn ÚP - Z 3370 a Z 3371
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 19)
--MČ Praha 13
MČ Praha – Křeslice

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.10

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

15.

43882

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
3336, Z 3342 a Z 3372 (fáze "návrh" +
"OOP", vlna 19)
--MČ Praha – Čakovice
MČ Praha – Královice
MČ Praha – Satalice

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.15

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

2

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

16.

43897

17.

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1.
skupina (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10)
--MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 12
MČ Praha – Běchovice
MČ Praha – Čakovice
MČ Praha – Dolní Počernice
MČ Praha – Dubeč
MČ Praha – Koloděje
MČ Praha – Kunratice
MČ Praha – Řeporyje
MČ Praha – Zbraslav
MČ Praha – Zličín

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

43898

k návrhům změn ÚP - 2. skupina (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 10)
--MČ Praha 6
MČ Praha 8
MČ Praha – Kunratice
MČ Praha – Řeporyje
MČ Praha – Zbraslav

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

18.

44029

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3420 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 24)
--MČ Praha 11

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

19.

44043

k návrhům změn ÚP - Z 3130 a Z 3173
(fáze "návrh" + "OOP", vlna 12)
--MČ Praha – Lipence
MČ Praha – Zličín

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

20.

44048

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z
3278 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 17)
--MČ Praha 3

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

21.

44052

k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z
3040 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 10)
--MČ Praha – Koloděje

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

3

PŘIZVANÍ

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
3501 a Z 3505 (fáze "návrh" + "OOP",
vlna 26)
--MČ Praha 7
MČ Praha 10

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

44120

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z
2882 a Z 2958 (fáze "návrh" + "OOP",
vlna CVZ V)
--MČ Praha 4
MČ Praha – Lipence

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

24.

43588

k návrhu na změnu zřizovací listiny
Pražské developerské společnosti,
příspěvkové organizace - v působnosti
odboru UZR MHMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

12.00

Ing. Čemus
P. Urbánek,
ředitel Pražské
developerské
společnosti

25.

43450

k záměru nadlimitní veřejné zakázky na
služby zadávané v řízení se soutěžním
dialogem s názvem "Revitalizace parku
Vrchlického sady, novostavba tramvajové
trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukce
Nové odbavovací haly Praha hlavní
nádraží", ke schválení smlouvy o
společném zadávání, ke jmenování
komise a zavedení nové investiční akce
do centrálního číselníku akcí vč.
stanovení celkových nákladů akce

I. náměstek
primátora
Hlaváček

12.05

Ing. Rak

12.10

Ing. Kalina, MBA

12.15

Ing. Paneš, Ph.D.
představenstvo
Kolektory Praha,
a.s.
dozorčí rada
Kolektory Praha,
a.s.

BOD

TISK

22.

44096

23.

MATERIÁL

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

- stažen 25.4.22
26.

43533

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 45708 Černý Most II - objekty
O a P; zhotovitel"

I. náměstek
primátora
Hlaváček
radní Zábranský

27.

43978

k účetní závěrce za rok 2021 společnosti
Kolektory Praha, a.s. a ke změně stanov

VH

4

náměstek
primátora
Hlubuček

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

28.

43834

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o spolupráci mezi Hlavním
městem Prahou a Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. pro
akci Stavba č. 0057 "Prodloužení stoky
A2, etapa 0004, část 01- gravitační stoka
z Cholupic do A2" a k návrhu na úpravu
celkových investičních nákladů akce č.
0057 Prodloužení stoky A2

náměstek
primátora
Hlubuček

12.20

Ing. Kalina, MBA

29.

43741

k návrhu na rozhodnutí o výběru
náměstek
zhotovitele na veřejnou zakázku Stavba č. primátora
0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická,
Hlubuček
stavební práce

12.25

Ing. Kalina, MBA

30.

44134 k návrhu obecně závazné vyhlášky o
zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích

náměstek
primátora
Hlubuček

12.30

Mgr. Štefaňák

31.

44203

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
náměstek
Prahy na rok 2022 a poskytnutí účelových primátora
dotací městským částem hl.m. Prahy na
Hlubuček
projekty související s naplňováním cílů
hl.m. Prahy v rámci "Strategie adaptace
hl.m. Prahy na změnu klimatu"

12.35

RNDr. Kyjovský

32.

43694

k záměru odboru dopravy MHMP na
realizaci veřejné zakázky "Vytěžování
dopravních dat na základě vstupu do
Centrálního registru vozidel a dalších
databází"

náměstek
primátora
Scheinherr

12.40

Ing. Šíma

33.

44200 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na náměstek
bezúplatný převod vlastnického práva k
primátora
části dálnice D1 na území hlavního města Scheinherr
Prahy, a to konkrétně v úseku km 0,0 –
km 5,2, a to včetně všech pozemků a
stavebních objektů příslušného úseku
dálnice D1 v rámci vzájemného
majetkoprávního vypořádání staveb
pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších nemovitostí
souvisejících se stavbou dálnice D0

12.45

Ing. Šíma

5

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Scheinherr

12.50

Ing. Šíma
Ing. et Ing.
Tomčík, ředitel
ROPID

35.

41776 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v
náměstek
k.ú. Jinonice a k.ú Stodůlky z vlastnictví primátora
Výstaviště Praha, a.s. do vlastnictví hl.m. Vyhnánek
Prahy, úpravu rozpočtu vlastního hl. m.
Prahy na rok 2022 v kap. 08 HOSPODÁŘSTVÍ a úpravě celkových
nákladů u investiční akce č. 0045184 Výkupy pozemků, budov a staveb – HOM

12.55

Ing. Rak
Zástupce
Výstaviště Praha,
a.s.

36.

40744 k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 739 v k.ú. Nové Město z
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
společnosti Máj Národní a.s.

radní Chabr

13.00

Ing. Rak

radní Chabr

13.05

Ing. Kalina, MBA

BOD

TISK

34.

44261 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2022 v kapitole 03
Doprava na financování úprav v provozu
PID v souvislosti se zahájením
rekonstrukce Barrandovského mostu

- stažen 9.5.22
37.

44129

k uzavření darovací smlouvy mezi
Skanska Reality a. s., Skanska Property
Czech Republic, s. r. o. jako dárci a
Hlavním městem Prahou jako
obdarovaným, jejímž předmětem je
poskytnutí daru formou provedení oprav
bytového objektu ve vlastnictví Hlavního
města Prahy pro potřeby ubytování
válečných ukrajinských uprchlíků a k
problematice provozování tohoto objektu
v režimu nouzového ubytování
- stažen 9.5.22

38.

41975

k záměru odboru investičního MHMP na
realizaci veřejné zakázky " Stavba č.
45150 Terezín - rek. objektu Dlouhá;
projektant a Stavba č. 45502 Terezín rek. objektu 28. října; projektant"

radní Johnová

13.10

Ing. Kalina, MBA

39.

43948

k návrhu Memoranda o spolupráci na
přípravě strategie rozvoje systému
podpory ohrožených dětí a jejich rodin na
území hl. m. Prahy do roku 2030

radní Johnová

13.15

Ing. Mezková,
MPA

6

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Johnová

13.20

Ing. Mezková,
MPA

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
radní Šimral
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov; zhotovitel“
a návrhu na úpravu celkových nákladů
investiční akce v kap. 04

13.25

Ing. Kalina, MBA

43655

k návrhu dodatku č. 1 Memoranda o
vzájemné spolupráci při podpoře
volnočasových aktivit a pomoci získání
dovedností pro budoucí život a kariéru
mladých lidí

radní Šimral

13.30

Mgr. Němcová

43.

43695

k návrhu na uzavření dodatků k
radní Šimral
Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelové dotace s příjemci dotace spolky
Sportovní klub Motorlet Praha, spolek,
SC Olympia Radotín z.s., Sportovní klub
Union Vršovice, z.s. a Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov I

13.35

Mgr. Němcová

44.

43837 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

13.40

MgA. Sulženko,
Ph.D.

45.

43810

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení
ředitel MHMP
účastníka zadávacího řízení k veřejné
zakázce "Dodávka ochranných
obličejových masek pro MHMP" a k
záměru odboru služeb MHMP na realizaci
veřejné zakázky "Dodávka ochranných
obličejových masek pro MHMP II"

13.45

Ing. Stránský

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 37. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26. 5. 2022 Prahy

13.50

BOD

TISK

40.

44082 k záměru na sloučení vybraných
příspěvkových organizací v působnosti
SOV MHMP s účinností od 1.1.2023

41.

43554

42.

46.
47.
48.

49.

44215

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

7

radní Třeštíková

PŘIZVANÍ

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

1.

44225

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

2.

43873

k návrhu na převod nevyčerpaných
finančních prostředků běžných výdajů
kap. 09 z roku 2021 do roku 2022

primátor hl.m.
Prahy

3.

43047

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 01 - Rozvoj obce a zvýšení
neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizace Institut plánování a rozvoje
hl.m. Prahy na zpracování studie Pražská
památková rezervace

I. náměstek
primátora
Hlaváček

4.

41488

k návrhu OCP MHMP na uzavření
nájemní smlouvy s fyzickými osobami na
část pozemku ve vlastnictví HMP
svěřeného do správy OCP MHMP na
dobu neurčitou za účelem jeho užívání
jako zahrady k rodinnému domu

náměstek
primátora
Hlubuček

5.

43738

k návrhu na prodloužení doby čerpání
účelové investiční dotace na rekonstrukci
služebny MP, Lodecká 2/1206,
poskytnuté MČ Praha 1 z rozpočtu hl. m.
Prahy v roce 2021, a to do 31. 12. 2022

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

44051

k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu náměstek
vlastního hlavního města Prahy v kapitole primátora
02 - Městská infrastruktura
Hlubuček

7.

44137

k návrhu OCP MHMP na změnu názvu
náměstek
investiční akce příspěvkové organizace
primátora
Zoologická zahrada hl. m. Prahy č. 45573 Hlubuček

8.

44145

k návrhu na převod nevyčerpaných
náměstek
finančních prostředků běžných výdajů
primátora
MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava z Scheinherr
roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu
realizace správy a údržby komunikací
zajišťovaného Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy, a.s.

9.

44169

k návrhu na úpravu rozpočtu SLU MHMP náměstek
a INV MHMP a úpravu celkových
primátora
nákladů investiční akce na rok 2022
Scheinherr

10.

44095

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2022 o
primátora
poskytnuté neinvestiční transfery ze
Vyhnánek
státního rozpočtu z Ministerstva pro
místní rozvoj z Operačního programu
Technická pomoc na financování projektu
Řízení ITI Pražské metropol. oblasti III.

8

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

11.

44152

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2022 o
primátora
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon činnosti obce s rozšířenou
působností v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí určené pro MČ HMP a
poskytnutí účelového neinvestičního
transferu MČ HMP

12.

44189

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o náměstek
finanční prostředky ze státního rozpočtu
primátora
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro Vyhnánek
MČ Praha 2, Praha 7, Praha 10 a Praha 15
na úhradu nákladů za sociální pohřby a
poskytnutí finančních prostředků
městským částem hl. m. Prahy

13.

44191

k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2022 o neinvestiční
transfer určený na projekt
spolufinancovaný EU a poskytnutí
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6

14.

44207

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2022 o
primátora
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Vyhnánek
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 10

15.

44218

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
projektů z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 7 a 11

náměstek
primátora
Vyhnánek

16.

43472

návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi
hl. m. Prahou a společností REKOCHEM
s.r.o.

radní Chabr

17.

43679

k návrhu na schválení uzavření smluv o
výpůjčce

radní Chabr

18.

43711

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv
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19.

43820

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 2131/2 v k.ú. Kobylisy, 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

20.

43893

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, odejmutí správy
svěřené věci z vlastnictví hlavního města
Prahy městské části Praha 13 (pozemek v
k.ú. Stodůlky) a k návrhu změny zřizovací
listiny příspěvkové organizace hlavního
města Prahy Základní škola Lužiny, Praha
5, Trávníčkova 1743

21.

43935

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 9 (pozemky v k.ú. Vysočany)

22.

43964

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, v části týkající se
svěření správy věcí z vlastnictví hlavního
města Prahy městským částem Praha 5,
Praha 15 a v části týkající se odejmutí
správy svěřených věcí z vlastnictví
hlavního města Prahy městské části Praha
15 (pozemek v k.ú. Hlubočepy, pozemky
v k.ú. Hostivař a pozemky v k.ú. Horní
Měcholupy)

23.

43809 k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a k návrhu na výpověď z nájemní
smlouvy

24.

43945 k návrhu směny pozemků v
k.ú.Hodkovičky, Hostivař a Troja

25.

43548

radní Chabr

radní Chabr

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace hl.m. Prahy Centrum
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu
v kap. 1016 a 0582 v roce 2022
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26.

43656

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Johnová
organizace hl.m. Prahy Centrum
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu
v kap. 1016 a 0582 v roce 2022

27.

43912

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kap.
0582 z důvodů vrácení části dotace
řídícímu orgánu Operačního programu
Zaměstnanost

radní Johnová

28.

44190

k návrhu na navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace hl.m.
Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a
dětský domov Charlotty Masarykové a
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v
kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2022

radní Johnová

29.

43986

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2022 v kap.
04 - Školství, mládež a sport - vratka
dotace MŠMT

radní Šimral

30.

44030

k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci
zřizované hlavním městem Prahou Základní škola a Mateřská škola při
Nemocnici Na Bulovce

radní Šimral

31.

44101

k návrhu na vydání stipendijního řádu
střední školy, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Smíchovská
střední průmyslová škola a gymnázium,
se sídlem Preslova 72/25, Praha 5

radní Šimral

32.

44105

k návrhu na změnu charakteru části
radní Šimral
investiční dotace ponechané MČ Praha 13
k čerpání v roce 2022

33.

44106

k návrhu na jmenování zástupců
zřizovatele ve školských radách při
školách zřizovaných hlavním městem
Prahou

34.

44227

k návrhu odpovědi na stížnost na Základní radní Šimral
uměleckou školu, Praha 4 - Nusle,
Lounských 4/129

35.

42700

k revokaci usnesení Rady HMP č.1454 ze radní Třeštíková
dne 13.7.2020 k návrhu na změnu
zřizovací listiny příspěvkové organizace
Muzeum hlavního města Prahy

36.

43927

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací v roce 2022

radní Šimral
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37.

43932

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a
příspěvkových organizací v oblasti
kultury v roce 2022

radní Třeštíková

38.

43612

k návrhu prodloužení realizace projektu
"MHMP - sociální bydlení",
financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost, registrační č. projektu
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015473, do
30. 6. 2023

radní Zábranský

39.

43570

k návrhu na stanovení slev z nájemného z
bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z důvodu
jejich omezeného užívání pro závady a
prováděné stavební opravy v bytě a
v domě

radní Zábranský

40.

44109

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 ve vlastnictví
hl.m. Prahy

radní Zábranský

41.

44139

k žádostem na pronájmy jiných bytů hl.m. radní Zábranský
Prahy

42.

44141

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

43.

44158

k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k
dohodě o vzájemné výměně bytů

radní Zábranský

44.

44032

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2022, úpravu rozpočtu
kapitálových výdajů minulých let v kap.
08 - HOSPODÁŘSTVÍ a úpravu
celkových nákladů u investiční akce č.
2762064 - Rekonstrukce bytů sociálního
bydlení hl. m. Prahy (projekt OP PPR)

radní Zábranský

45.

43803

k návrhu oznámení nesouhlasu s
prodloužením doby nájmu dle Smlouvy o
nájmu nebytových prostor č.
NAN/01/02/000747/2009 ze dne
15.10.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
24.5.2012

ředitel MHMP

46.

44012

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s
nárůstem cen energií

ředitel MHMP

47.

44149

k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření
městských částí hl. m. Prahy za rok 2022
Magistrátem hl. m. Prahy na období do
30. 6. 2023

ředitel MHMP
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48.

44114

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
6. 4. 2022 do 12. 4. 2022

49.

44116

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
13. 4. 2022 do 19. 4. 2022

Informace :
TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

44056

k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

43255

Informace k úkrytovému fondu hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Hlubuček
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