PROGRAM
22. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 6. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 20. jednání Rady HMP ze dne 31. 5. 2021
- zápis z 21. jednání Rady HMP ze dne 7. 6. 2021
BOD

TISK

1.
2.

38265

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k záměru odboru informatických aplikací
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Centrální systém pro správu životního
cyklu kvalifikovaných certifikátů a
kvalifikovaných prostředků dle nařízení
eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy

primátor hl.m.
Prahy

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

- elektronicky
3.

40342 k návrhu na uzavření Smlouvy o
poskytnutí služby systémové podpory
OpenProject

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Ing. Krch
M. Fišer, MBA,
předs. předst.
OICT, a.s.

4.

38958

primátor hl.m.
Prahy

10.20

Mgr. Károly

k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky „Pronájem videokonferenčních
jednotek a příslušenství“

10.25

Mgr. Károly

k návrhu na uzavření dohody o narovnání
mezi hlavním městem Prahou a
Operátorem ICT, a.s.
- elektronicky

5.

40330

- elektronicky
6.

40829 Stanovisko Rad Hlavního města Prahy a
Středočeského kraje k novému
stavebnímu zákonu schválenému
Poslaneckou sněmovnou dne 25. 5. 2021

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

7.

40830 k deklaraci společného postupu s Radou
Středočeského kraje pro urychlení
výstavby Pražského okruhu a tzv.
Aglomeračního okruhu

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

náměstek
primátora
Scheinherr

1

BOD

TISK

MATERIÁL

8.

39871

k návrhu postupu pro přípravu výstavby
bytového domu s multifunkčním sálem na
pozemcích stávající radnice a MusicArtu
na území MČ Praha 12 a k úpravě
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce
2021

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.40

P. Urbánek,
ředitel Pražské
developerské
společnosti

10.45

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

10.50

Ing. Žabka

10.55

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

náměstek
primátora
Hlubuček

11.00

RNDr. Kyjovský

radní Zábranský

- elektronicky
9.

40045

k uspořádání soutěže o návrh na Letenský I. náměstek
muzejní distrikt a k úpravě rozpočtu
primátora
vlastního hl. m. Prahy v roce 2021
Hlaváček
- elektronicky

10.

40539

k revokaci usnesení Rady HMP č.2851 ze I. náměstek
dne 14.12.2020 ke schválení principů
primátora
projektu Spolkového dostupného bydlení Hlaváček
v hl.m. Praze
- elektronicky

11.

40400

k účetní závěrce společnosti Kolektory
náměstek
Praha, a.s. za rok 2020 a k určení auditora primátora
Hlubuček

VH
- elektronicky

12.

40429

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Sběr, svoz a nakládání s objemným
odpadem pomocí velkoobjemových
kontejnerů na území hl.m. Prahy“
- elektronicky

13.

40850

k návrhu na poskytnutí účelových dotací
městským částem hl.m. Prahy na projekty
související s naplňováním cílů hl.m.
Prahy v rámci "Strategie adaptace hl.m.
Prahy na změnu klimatu"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.05

RNDr. Kyjovský

14.

40565

k návrhu na uvolnění rezervy pro městské náměstek
části hl. m. Prahy na provedení
primátora
rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské Hlubuček
policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce
2021 z kap. 07 – BEZPEČNOST

11.10

JUDr.
Štalmachová

- elektronicky
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BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

15.

40750

k obnově parku železničních kolejových
vozidel zajišťujících provoz v závazku
veřejné služby na území hlavního města
Prahy

náměstek
primátora
Scheinherr

11.15

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

náměstek
primátora
Scheinherr

11.20

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

náměstek
primátora
Scheinherr

11.25

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Vyhnánek

11.30

Ing. Paneš, Ph.D.

11.35

Ing. Válek, MBA,
předs. předst.
PVS, a.s.
Mgr. Velík,
místopředseda
předst. PVS, a.s.

radní Chabr

11.40

Mgr. Dytrychová
Ing. Melkesová

40460 k revokaci usnesení Rady HMP č.828 ze radní Chabr
dne 19.4.2021 k návrhu znění Memoranda
o společném postupu při využití území
"Trojmezí"

11.45

Ing. Rak

- elektronicky
16.

40729 ke Grafickému manuálu nové vizuální
identity systému PID
- elektronicky

17.

40092 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves,
stavební práce / II." a k návrhu na úpravu
rozpočtu a úpravu celkových nákladů
investiční akce č. 44813 Lávka
Uhříněves.
- elektronicky

18.

40594

k návrhu Zásad, Harmonogramu a
Metodiky pro sestavování rozpočtu
(rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na
rok 2022, střednědobého výhledu
rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2027 a
dlouhodobého výhledu

19.

39959

k návrhu Dodatku č. 55 ke "Smlouvě o
radní Chabr
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.
- elektronicky

20.

40500

k Inventarizační zprávě o inventarizaci
majetku a závazků hlavního města Prahy
za rok 2020
- elektronicky

21.

3

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

radní Johnová

11.50

Ing. Mezková
Mgr. Šimon,
MPA

k návrhu na pověření řízením příspěvkové radní Johnová
organizace hl. města Prahy Domov pro
seniory Ďáblice

11.55

Ing. Mezková

radní Johnová

12.00

Ing. Mezková

BOD

TISK

22.

40743 k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace hl. m. Prahy
Domov pro seniory Kobylisy

PŘIZVANÍ

- elektronicky
23.

40763

- elektronicky
24.

40734

k návrhu na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Domov pro
seniory Zahradní Město
- elektronicky

25.

40503 k návrhu na poskytnutí grantů formou
dotace na základě "Programu podpory
registrovaných sociálních služeb
poskytovaných občanům hlavního města
Prahy pro rok 2021 - Doplňková síť - II."

radní Johnová

12.05

Ing. Mezková

26.

40848 k návrhu na poskytnutí účelových
neinvestičních dotací městským částem
hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti
pomoci lidem bez domova na lokální
úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2021

radní Johnová

12.10

Ing. Mezková

27.

39452

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
vyloučení účastníka a o výběru
dodavatele na veřejnou zakázku „Stavba
č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská;
zhotovitel stavby II.“ a k návrhu na
úpravu celkových investičních nákladů
akce č. 42979 Terezín - rek. objektu
Pražská a úpravu kapitálových výdajů v
rozpočtu hlavního města Prahy na rok
2021 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální
oblast

radní Johnová

12.15

Ing. Freimann

40584 k návrhu schválení vzniku Metropolitního radní Johnová
zdravotnického konsorcia, jeho činností a
smluvních ujednání

12.20

Mgr. Ježek, MBA

- elektronicky
28.

4

BOD

TISK

29.

40636

MATERIÁL
k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace Základní škola,
Praha 4, Boleslavova 1

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní Šimral

12.25

Mgr. Němcová
Mgr. Seidl

radní Šimral

12.30

Mgr. Němcová
Mgr. Tyc

- elektronicky
30.

40637

k návrhu na jmenování ředitele
příspěvkové organizace Konzervatoř
Duncan centre, Praha 4, Branická 41
- elektronicky

31.

40482 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 a
poskytnutí neinvestiční účelové
individuální dotace zapsanému spolku
Klub českých a slovenských spisovatelů
z.s. na realizaci projektu "Dětská
slovesnost a tvorba pro děti" v roce 2021

radní Šimral

12.35

Mgr. Němcová

32.

40363 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu
vlastního hlavního města Prahy na rok
2021 z kapitoly 04 - Školství, mládež a
sport pro městské části v oblasti sportu

radní Šimral

12.40

Mgr. Němcová

33.

38669

k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění
provozu Podnikatelského a inovačního
centra

radní Šimral

12.45

Ing. Žabka

radní Šimral

12.50

Ing. Paneš, Ph.D.

- stažen 31.5.21
- elektronicky
34.

40787 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kapitole 0416 v roce 2021 na
posílení mzdových prostředků pro
pracovníky škol a školských zařízení
zřizovaných hlavním městem Prahou a
městskými částmi hlavního města Prahy

35.

40184 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce radní Třeštíková
uměleckých děl - souboru 20
velkoformátových obrazů Alfonse Muchy
"Slovanská epopej"

12.55

MgA. Sulženko,
Ph.D.
PhDr. Juříková,
ředitelka GHMP

36.

40418

k návrhu na vyhlášení Programu pro
radní Třeštíková
vlastníky památkově významných objektů
pro rok 2022

13.00

Mgr. Skalický

- elektronicky
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TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

37.

39613

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova
paláce"

ředitel MHMP

13.05

Ing. Pekárková
JUDr. Schmitz

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
ředitel MHMP
výběru dodavatele na veřejnou zakázku s
názvem "Pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel
pro příspěvkové organizace v působnosti
odboru SML MHMP"

13.10

Mgr. Dufková
Mgr. Němcová

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 28. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 6. 2021 Prahy
- k revokaci usnesení Rady HMP č. 1441
ze dne 7. 6. 2021

13.15

- elektronicky
38.

39.
40.
41.

40119

40832

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

42.

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

40411

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

primátor hl.m.
Prahy

2.

40843

k zahraničním pracovním cestám členů
Zastupitelstva hlavního města Prahy

primátor hl.m.
Prahy

3.

40196

k návrhu na přijetí daru od partnerského
města Frankfurtu nad Mohanem

primátor hl.m.
Prahy

6
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TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

4.

40831

k personálním změnám v Komisi Rady
hl.m. Prahy pro ICT, Komisi Rady hl. m.
Prahy pro rozvoj komunitní péče a
Komisi Rady hl. m. Prahy pro prevenci
kriminality a udělování grantů

primátor hl.m.
Prahy

5.

40096

k využití expozice „Model hlavního města I. náměstek
Prahy"
primátora
Hlaváček

6.

40147

k návrhu na poskytnutí finančních
náměstek
prostředků formou daru na podporu
primátora
projektů na záchranu ohrožených druhů
Hlubuček
zvířat ve volné přírodě (tzv. Pětikoruna ze
vstupu)

7.

40646

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 náměstek
a 04 v souvislosti s realizací energeticky
primátora
úsporných a adaptačních opatření I.
Hlubuček

8.

40455

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP náměstek
na rok 2021 v kap. 03 – Doprava
primátora
Scheinherr

9.

40701

k návrhu na rozšíření účelu investičních
náměstek
dotací poskytnutých MČ Praha 3, MČ
primátora
Praha 14, MČ Praha 15, MČ Praha Scheinherr
Čakovice a MČ Praha - Šeberov z
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 a 2020 a
ponechaných k využití v roce 2021 a k
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 12 a MČ Praha – Lipence

10.

40327 k návrhu na uzavření dohody o koordinaci náměstek
při dokončení výstavby parkovacího
primátora
domu
Scheinherr

11.

40328 k návrhu na uzavření smlouvy o
podmínkách odstranění technické úpravy
svahu z betonových dílců z ochranného
pásma distribučního VTL plynovodu DN
350

12.

40520

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratku finančních prostředků primátora
MČ Praha 4 a MČ Praha 7 do státního
Vyhnánek
rozpočtu

13.

40655

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z Ministerstva kultury určený na Program
podpory pro památky UNESCO

7

náměstek
primátora
Scheinherr

náměstek
primátora
Vyhnánek

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

14.

40681

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery ze státního rozpočtu z
Vyhnánek
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha - Dolní
Měcholupy

15.

40687

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Vyhnánek
Ministerstva pro místní rozvoj na
financování ubytovacích zařízení v
souvislosti s pandemií COVID-19 určený
pro Hotelovou školu Radlická

16.

40691

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva pro místní rozvoj z
Operačního programu Technická pomoc
na financování projektu Řízení ITI
Pražské metropol. oblasti III.

17.

40779

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí
určené sociálním službám příspěvkových
organizací krajů a obcí, obcí a městských
částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků
obcí, na zpětnou sanaci nákladů na
antigenní testování klientů a návštěv
klientů (Program podpory T) a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
HMP

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

40788

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 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

náměstek
primátora
Vyhnánek

19.

40819

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 5

náměstek
primátora
Vyhnánek
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20.

40820

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2021 o poskytnutý
transfer ze státního rozpočtu z
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 14

náměstek
primátora
Vyhnánek

21.

40826

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 5

náměstek
primátora
Vyhnánek

22.

40856 k návrhu na změnu účelu investiční
dotace ponechané MČ Praha-Zbraslav k
využití v roce 2021

23.

39887

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 700/165, parc.č. 700/210, parc.č.
700/214, parc.č. 785/61, parc.č. 785/65,
parc.č. 785/66, parc.č. 785/79, parc.č.
854/7,parc.č. 855/2, parc.č. 855/3, parc.č.
855/4, parc.č. 855/5, parc.č. 3192/8,
parc.č. 3192/52, parc.č. 700/211 v k.ú.
Michle z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Ministerstvo obrany, IČO 60162694, se
sídlem Tychonova 221/1, Hradčany,
Praha 6 do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Chabr

24.

40337

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 3494/8 o výměře 34 m2 včetně
zpevněné plochy v k.ú. Strašnice

radní Chabr

25.

40523

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 232/101, 232/102, 232/103,
232/104, 232/105, 232/106, 232/107, a
232/108, vše v k.ú. Černý Most z
vlastnictví hl. m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a
podílových spoluvlastníků společných
částí budov č.p. 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 963, vše v k.ú. Černý Most,
kteří jsou zapsáni na LV č. 182 vedeném
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú.
Černý Most, obec Praha

radní Chabr
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26.

40540

k návrhu na úplatný převod pozemků
radní Chabr
parc. č. 232/109, 232/110, 232/111,
232/112, 232/113, 232/114, 232/115,
232/16, 232/117 a 232/118, vše v k.ú.
Černý Most z vlastnictví hl. m. Prahy do
podílového spoluvlastnictví všech
vlastníků bytů a podílových
spoluvlastníků společných částí budov
č.p. 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983,
984, 985 a 986, vše v k.ú. Černý Most,
kteří jsou zapsáni na LV č. 2065 vedeném
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú.
Černý Most, obec Praha

27.

40541

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 232/133, 232/134, 232/135,
232/136, 232/137, 232/138, 232/139, 453
a 454, vše v k.ú. Černý Most z vlastnictví
hl. m. Prahy do podílového
spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a
podílových spoluvlastníků společných
částí budov č.p. 970, 971, 972, 973, 974,
975 a 976, vše v k.ú. Černý Most, kteří
jsou zapsáni na LV č. 168 vedeném
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú.
Černý Most, obec Praha

28.

40586

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1962 ze radní Chabr
dne 15.8.2017 k návrhu na zaplacení
částky 89.280,- Kč vč. příslušenství za
faktické užívání pozemku parc. č. 17/6
k.ú. Žižkov, k návrhu na úplatné nabytí
pozemku parc. č. 17/6 k.ú. Žižkov a k
návrhu na zřízení služebnosti k pozemku
parc. č. 17/6 k.ú. Žižkov jako
alternativnímu způsobu majetkoprávního
vypořádání a k návrhu na schválení
úhrady za užívání, ve znění usnesení
Rady HMP č. 205 ze dne 3.2.2020

29.

40628

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc.č. 1300/7, k.ú. Ruzyně

radní Chabr

30.

37945

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc.č.1716/20 o výměře 88 m2 v k.ú.
Troja 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 do
vlastnictví hl.m. Prahy

radní Chabr
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31.

40194

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc.č. 1757/16 v k.ú. Ruzyně z
vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO:697 97 111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví
hl.m. Prahy

32.

40495

k návrhu bezúplatného nabytí pozemku
parc. č. 2527/34 v k.ú. Záběhlice

radní Chabr

33.

40608

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 2057/19 o výměře 44 m2 v k.ú.
Střešovice, 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

radní Chabr

34.

40359

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 městské části Praha 3 a v
části týkající se odejmutí správy svěřené
věci z vlastnictví hlavního města Prahy
městské části Praha 12 (pozemky v k.ú.
Žižkov a pozemek v k.ú. Modřany)

35.

40361

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 - Libuš, Praha Přední Kopanina a Praha - Suchdol
(pozemky v k.ú. Písnice, Přední Kopanina
a Suchdol)

36.

40470

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Chabr
se mění obecně závazná vyhláška č.
50/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví
hl.m. Prahy do správy městské části Praha
3, Praha 10, Praha - Zbraslav (stanovení
závazných podmínek pro další nakládání
se svěřenými nemovitostmi)
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37.

39270

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, a
k návrhu dohody o ukončení nájemní
smlouvy a dohody o uznání dluhu

38.

39922

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Chabr
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a
dodatku ke smlouvě o výpůjčce

39.

40546

k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke
Kupní smlouvě č.
KUP/35/05/009765/2020 ze dne
13.1.2021

40.

40840 k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na
pozemku ve vlastnictví hlavního města
Prahy, k. ú. Sedlec, obec Praha

41.

40416 k návrhu na úplatné nabytí
radní Chabr
spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú.
Krč a Nusle od fyzických osob do
vlastnictví hlavního města Prahy a k
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.
Prahy v r. 2021

42.

40333 k návrhu na úplatný převod části pozemku radní Chabr
parc.č. 2060 o výměře 93 m2, k.ú. Řepy

43.

40386

k návrhu na jmenování ředitelky školy na
dobu určitou z důvodu překážky v práci
dlouhodobého charakteru ředitele
příspěvkové organizace Gymnázium,
Praha 4, Postupická 3150

44.

40719

k návrhu na využití finančních prostředků radní Šimral
fondu investic a rezervního fondu u
příspěvkových organizací zřizovaných
hlavním městem Prahou v roce 2021 a k
návrhu na odpis nedobytných pohledávek
u příspěvkové organizace v působnosti
odboru školství, mládeže a sportu MHMP

45.

40780

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

radní Šimral

46.

40785

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na program "Podpora
okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání
distanční formou v roce 2021"

radní Šimral

radní Chabr
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47.

40738

k návrhu odpovědi na stížnost na Střední
průmyslovou školu elektrotechnickou,
Praha 10, V Úžlabině 320

radní Šimral

48.

40472

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v kap. 0662 - KUC
MHMP v roce 2021

radní Třeštíková

49.

40583

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
radní Třeštíková
Prahy v kap. 06 a na poskytnutí
individuální neinvestiční účelové dotace v
oblasti cestovního ruchu pro rok 2021

50.

40678

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy v kap. 06 - KUC MHMP

radní Třeštíková

51.

40709

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce
2021

radní Třeštíková

52.

40818

k návrhu na přiznání odměny řediteli
radní Třeštíková
příspěvkové organizace Švandovo divadlo
na Smíchově k ocenění pracovních zásluh
při dovršení životního jubilea

53.

40508

k návrhu na pronájem služebního bytu
hl.m. Prahy

radní Zábranský

54.

40804

k návrhu na schválení pronájmu bytů
zvláštního určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

55.

40846 k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy seniorům

radní Zábranský

56.

40878 k návrhu na uzavření smluv o podnájmu
bytů

radní Zábranský

57.

40806 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský

58.

40570

k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy
v roce 2021 v souvislosti se zvýšením
splátky návratné finanční výpomoci
poskytnuté MČ Praha 11 na projekt
Revitalizace multifunkčního objektu Nad
Opatovem 2140 „SANDRA“ vyplývající
z uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě č. INO/16/06/000383/2019

radní Zábranský

59.

39757

ke zprávě o stavu Významných
informačních systémů a kritické
informační infrastruktury v roce 2020

ředitel MHMP
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60.

40674

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

61.

40754

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
28.4.2021 do 4.5.2021

ředitel MHMP

Informace :
TISK
40817

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Informace o Koncepci rozvoje čtyřletého gymnaziálního vzdělávání hlavního města radní Šimral
Prahy (K4G) 2021+
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