PROGRAM
18. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 5. 2021

od 10.00 hod.
K odsouhlasení - zápis z 16. jednání Rady HMP ze dne 3. 5. 2021
BOD

TISK

1.
2.

37702

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

Organizační záležitosti
k záměru odboru informatických aplikací primátor hl.m.
MHMP na realizaci veřejné zakázky
Prahy
„Softwarová podpora vybraných činností
odborů dopravy, pozemních komunikací a
drah, služeb, dopravně správních činností,
daní, poplatků a cen, sociálních věcí
Magistrátu hl. m. Prahy“

ČAS

PŘIZVANÍ

10.00 – 10.10
10.10
Ing. Krch

- elektronicky
3.

39746

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Rámcová dohoda o pronájmu pevných
optických okruhů a poskytování
souvisejících služeb"

primátor hl.m.
Prahy

10.15

Mgr. Károly

k záměru odboru informatické
primátor hl.m.
infrastruktury MHMP na realizaci veřejné Prahy
zakázky "Implementace Centrálního
IPAMu MHMP, zodolnění základních
síťových služeb a upgrade a rozšíření
BVS“

10.20

Mgr. Károly

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
4.

40181

- elektronicky
5.

38681

k návrhům změn ÚP – Z 2874 a Z 2968
(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ V)
--MČ Praha 4
MČ Praha 6
- elektronicky

6.

40331

k návrhu na pořízení změny ÚP 110/2017 (fáze "podnět", vlna 18)
--MČ Praha 1
- elektronicky

1

BOD

TISK

7.

33549

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

k návrhu na pořízení změny ÚP - 35/2019 I. náměstek
(fáze "podnět", vlna 24)
primátora
--Hlaváček
MČ Praha 6

10.40

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.45

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.50

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

10.55

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.00

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.05

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.10

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

k návrhu na pořízení změny ÚP 230/2018 (fáze "podnět", vlna 18)
--MČ Praha 6

PŘIZVANÍ

- elektronicky
8.

36985

- elektronicky
9.

37188

k návrhu na pořízení změny ÚP 192/2019 (fáze "podnět", vlna 26)
--MČ Praha – Dolní Chabry
- elektronicky

10.

37192

k návrhu na pořízení změny ÚP 279/2019 (fáze "podnět", vlna 26)
--MČ Praha 6
- elektronicky

11.

40334

k návrhu na pořízení změny ÚP 359/2019 (fáze "podnět", vlna 29)
--MČ Praha 5
- elektronicky

12.

39475

k návrhu na pořízení změny ÚP 362/2019 (fáze "podnět", vlna 25)
--MČ Praha – Vinoř
- elektronicky

13.

40314

k návrhu na pořízení změny ÚP 376/2019 (fáze "podnět", samostatně
projednávaná)
--MČ Praha – Suchdol
- elektronicky

14.

38531

k návrhu na pořízení změny ÚP 420/2019 (fáze "podnět", vlna 30)
--MČ Praha 20
- elektronicky

2

BOD

TISK

15.

38889

MATERIÁL
k návrhu na pořízení změny ÚP 581/2019 (fáze "podnět", vlna 31)
--MČ Praha 6

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.15

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.20

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.25

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.30

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
16.

40312

k návrhu na pořízení změny ÚP 622/2019 (fáze "podnět", samostatně
projednávaná)
--MČ Praha 16
MČ Praha – Velká Chuchle
- elektronicky

17.

39465

k návrhům na pořízení změn ÚP 2.skupina (fáze "podnět", vlna 32)
--MČ Praha 8
MČ Praha 13
MČ Praha – Zličín
- elektronicky

18.

40325

k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze
"podnět", vlna 33)
--MČ Praha 1
MČ Praha 4
MČ Praha 5
MČ Praha 6
MČ Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 14
MČ Praha 15
MČ Praha 18
MČ Praha 22
MČ Praha - Běchovice
MČ Praha - Benice
MČ Praha - Čakovice
MČ Praha - Dolní Měcholupy
MČ Praha - Dolní Počernice
MČ Praha - Dubeč
MČ Praha - Koloděje
MČ Praha - Kunratice
MČ Praha - Libuš
MČ Praha - Lipence
MČ Praha – Lysolaje
MČ Praha - Nebušice
MČ Praha - Petrovice
MČ Praha - Přední Kopanina

3

MČ Praha - Řeporyje
MČ Praha - Slivenec
MČ Praha - Šeberov
MČ Praha - Štěrboholy
MČ Praha - Újezd
MČ Praha - Zbraslav
MČ Praha – Zličín
- elektronicky
19.

40324

k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze
"podnět", vlna 34)
--MČ Praha 4
MČ Praha 6
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 14
MČ Praha 15
MČ Praha 22
MČ Praha – Běchovice
MČ Praha – Dolní Měcholupy
MČ Praha – Dolní Počernice
MČ Praha – Dubeč
MČ Praha – Křeslice
MČ Praha – Vinoř

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.35

Ing. Čemus
Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.40

Ing. Rak

- elektronicky
20.

39987

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. DIL/35/03/008333/2019
uzavřené dne 8.1.2020 mezi Hlavním
městem Prahou a spol. HOCHTIEF CZ
a.s., IČ 46678468, jejímž předmětem je
Revitalizace spodní části Václavského
náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova
Praha 1, Nové Město

náměstek
primátora
Scheinherr

- elektronicky
21.

40552

k revokaci usnesení Rady HMP č.897 ze
dne 26.4.2021 k doplňujícím podkladům
k projektu koncertní sál hl.m. Prahy Vltavská filharmonie

I. náměstek
primátora
Hlaváček

11.45

22.

39998

k záměru odboru ochrany prostředí
MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Analýza oblasti s významným
povodňovým rizikem v územní
působnosti hlavního města Prahy v
povodí vodního toku Rokytky"

náměstek
primátora
Hlubuček

11.50

- elektronicky

4

RNDr. Kyjovský

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

23.

40087

k návrhu na poskytnutí dotací na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2021

PŘIZVANÍ

náměstek
primátora
Hlubuček

11.55

RNDr. Kyjovský

40047 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou náměstek
se mění obecně závazná vyhláška č.
primátora
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
Hlubuček
vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů (ochrana zvířat
proti týrání)

12.00

RNDr. Kyjovský

náměstek
primátora
Hlubuček

12.05

Ing. Freimann

náměstek
primátora
Scheinherr

12.10

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

12.15

Ing. Šíma

náměstek
primátora
Scheinherr

12.20

Ing. Šíma

- elektronicky
24.

- elektronicky
25.

39259

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o spolupráci k provedení stavby
č. 44849 "Biometan, využití kalového
plynu na ÚČOV Praha"
- elektronicky

26.

40392

k návrhu na výjimku z Pravidel pro
zajišťování externích právních služeb pro
potřeby hl. m. Prahy
- elektronicky

27.

40142

ke zprávě o průběhu implementace Plánu
udržitelné mobility Prahy a okolí a
zahájení procesu jeho aktualizace
- elektronicky

28.

40434 k návrhu na uzavření Memoranda o
společném postupu k napojení Trojzemí
CZ/D/PL na evropskou železniční
dopravní síť TEN-T
- elektronicky

29.

39466 k návrhu na úhradu závazků příspěvkové
organizace ROPID vůči společnosti
Operátor ICT, a.s. za rok 2020

náměstek
primátora
Scheinherr

12.25

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

30.

40512 k návrhu principu řešení finanční
kompenzace městským částem hlavního
města Prahy za snížené inkaso jejich
podílu na dani z technických hazardních
her z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

12.30

JUDr. Thuriová

5

BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

31.

39534

k návrhu na řešení nájemního vztahu se
společností BRAILCOM, o.p.s.pronájem objektu č.p. 255, Vyšehradská
3, Praha 2, k.ú. Nové Město

radní Chabr

12.35

Ing. Rak
zástupce
BRAILCOM,
o.p.s.

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 6 (pozemek v k.ú. Dejvice,
pozemky v k.ú. Veleslavín a Vokovice)

12.40

Mgr. Dytrychová

radní Johnová

12.45

Mgr. Ježek

radní Johnová

12.50

Ing. Mezková

radní Johnová

12.55

Mgr. Ježek

k návrhu na schválení navýšení
radní Johnová
neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizace hl. m. Prahy Metropolitní
zdravotnický servis z fondu finančního
vypořádání a k návrhu úpravy odpisového
plánu pro rok 2021

13.00

Mgr. Ježek

PŘIZVANÍ

- elektronicky
32.

39295

- stažen 10.5.21
- elektronicky
33.

39730

k návrhu na schválení dohody o ukončení
veřejnoprávní smlouvy č.
DOT/81/02/000630/2020 a na poskytnutí
finančních prostředků formou účelové
neinvestiční dotace Městské části Praha 1
na zajištění a financování lékařské
pohotovostní služby
- elektronicky

34.

40236

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582
v roce 2021 a poskytnutí neinvestiční
dotace městské části Praha 12
- elektronicky

35.

40110

k návrhu na stanovení průběhu
výběrového řízení na pozici
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický
servis
- elektronicky

36.

40128

- stažen 3.5.21
- elektronicky

6

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

40389 k Plánu pomoci a podpory pro
nejzranitelnější osoby bez domova a k
návrhu na úpravu limitu počtu
zaměstnanců, limitu prostředků na platy a
rozpočtu příspěvkové organizace hl. m.
Prahy Centrum sociálních služeb Praha a
úpravu rozpočtu v kap. 0582 a 1016 v
roce 2021

radní Johnová
radní Zábranský

13.05

Ing. Mezková

38.

36399 k návrhu na zřízení Sociálního nadačního
fondu hlavního města Prahy a na úpravu
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 05

radní Johnová
radní Zábranský

13.10

Ing. Mezková
Ing. Tunkl

39.

39670 k projektovému záměru projektu
"Komplexní program podpory a rozvoje
pražského školství II.“ financovaného z
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání

radní Šimral

13.15

Mgr. Němcová

radní Třeštíková

13.20

MgA. Sulženko,
Ph.D.

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
radní Zábranský
hlavního města Prahy v roce 2021 a k
návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v rámci projektu "MHMP sociální bydlení", financovaného z
Operačního programu Zaměstnanost,
městské části Praha 14

13.25

Ing. Tunkl

ředitel MHMP

13.30

Ing. Dederová

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
k návrhu programu jednání 27. zasedání
primátor hl.m.
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 5. 2021 Prahy

13.35

BOD

TISK

37.

MATERIÁL

PŘIZVANÍ

- elektronicky
40.

40183 k návrhu na uzavření dodatků k
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelové dotace - grantu na rok 2020 z
důvodu minimalizace následků krizové
situace související s pandemií COVID-19
v oblasti kultury a umění a k revokaci
usnesení Rady HMP č. 24 ze dne 11. 1.
2021
- elektronicky

41.

40173

- elektronicky
42.

40313

k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vl.
hl. m. Prahy a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací městským částem
hl. m. Prahy na zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti v r. 2021
- elektronicky

43.
44.
45.

46.

40448

Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

7

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

40241

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

primátor hl.m.
Prahy

2.

40403

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

primátor hl.m.
Prahy

3.

40158

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových I. náměstek
výdajů vlastního hl. m. Prahy pro
primátora
příspěvkovou organizaci Pražská
Hlaváček
developerská společnost v roce 2021 v
kap. 01 Rozvoj obce

4.

39151

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

5.

38745

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m.
Prahy v kap. 0329 MHMP - ODO SK a v
kap. 0254 OCP MHMP v souvislosti s
provozováním P+R parkoviště Troja v
roce 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

6.

39808

k úpravě rozpočtu běžných výdajů
vlastního hl. m. Prahy za účelem
předfinancování mezinárodního projektu
SCORE v roce 2021

náměstek
primátora
Hlubuček

7.

40356

k návrhu na úpravu rozpočtu příjmů a
výdajů INV MHMP na rok 2021 v kap.
01 - Rozvoj obce a kap. 02 - Městská
infrastruktura

náměstek
primátora
Hlubuček

8.

40413

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů INV MHMP na rok 2021 a úpravu primátora
celkových nákladů investiční akce v kap. Hlubuček
02 - Městská infrastruktura a v kap. 07 –
Bezpečnost

9.

39925

k návrhu na úplatné nabytí pozemku č.
náměstek
parc. 1543/9 v kat. ú. Dubeč do vlastnictví primátora
hl. m. Prahy
Hlubuček

10.

40233

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v primátora
kap. 03 – Doprava
Scheinherr

8

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

11.

40320

k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v náměstek
roce 2021 o vratku finančních prostředků primátora
od MČ Praha 14 do státního rozpočtu
Vyhnánek

12.

40355

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 účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 5, 7 a 16

náměstek
primátora
Vyhnánek

13.

40368

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 v kap.
0581 - Zdravotnictví a sociální oblast v
souvislosti s vratkou části neinvestičního
transferu Ministerstvu zdravotnictví
poskytnutého na úhradu náhrad za výkon
pracovní povinnosti nařízené primátorem
hl. m. Prahy studentům a žákům v době
nouzového stavu

náměstek
primátora
Vyhnánek

14.

40387

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstek
města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
primátora
transfery z Úřadu práce České republiky
Vyhnánek
na výkon pěstounské péče určené pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha 6 a 14

15.

40401

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
náměstek
hlavního města Prahy v roce 2021 o
primátora
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Vyhnánek
z Ministerstva kultury na realizaci
projektů z programu Veřejné informační
služby knihoven na rok 2021

16.

40415

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2021 o
investiční transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva životního prostředí z
Operačního programu životního prostředí
2014 – 2020

náměstek
primátora
Vyhnánek

17.

39611

k návrhu na prominutí části dluhu a na
odpis části pohledávky hl. m. Prahy

náměstek
primátora
Vyhnánek

18.

39680

k návrhu na pronájem části pozemku parc. radní Chabr
č. 1407/1 v k. ú. Troja, uzavření nájemní
smlouvy

9

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

19.

39135

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. radní Chabr
m. Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ a
kap. 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A
SPORT v roce 2021

20.

39586

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 10 (pozemky v k.ú. Vršovice)

21.

40122

k návrhu na majetkoprávní vypořádání
pozemku parc. č. 583/68 k.ú. Libeň

radní Chabr

22.

37215

k návrhu na úplatný převod pozemku
parc. č. 1299 a pozemku parc. č. 1298
jehož součástí je stavba č.p. 674,
Davídkova 41a, k.ú. Libeň

radní Chabr

23.

39074

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 1829/2 o výměře 31 m2 a parc. č.
1829/5 o výměře 6 m2 k.ú. Kobylisy

radní Chabr

24.

39684

k návrhu na úplatný převod částí pozemku radní Chabr
parc.č. 5643/8 v k.ú. Záběhlice z
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví
společnosti Záběhlice Development s.r.o.

25.

39951

k návrhu na úplatný převod pozemků
parc. č. 97/58, parc. č. 162/6, parc. č.
162/267 a parc. č. 162/268, vše k.ú.
Stodůlky za symbolickou kupní cenu
společnosti Diakonie ČCE - středisko
Praha

26.

39538

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
radní Chabr
parc.č. 1374/1 v k.ú. Jinonice v lokalitě na
Vidouli - Stolová hora

27.

40054

k návrhu na úplatné nabytí pozemku
parc.č. 4045/15 v k.ú. Strašnice

radní Chabr

28.

40021

k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků
parc. č. 1083/53 a 1083/103, vše v k ú.
Troja

radní Chabr

radní Chabr
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29.

40035

k návrhu na bezúplatné nabytí části
radní Chabr
pozemku parc. č. 420/3 v k.ú. Liboc,
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

30.

40151

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č.
radní Chabr
DAN/35/04/009728/2020 uzavřené dne
13. 11. 2020 ve věci bezúplatného
převodu 43 ks sloupů veřejného osvětlení,
kabelového vedení a zapínacího místa v k.
ú. Horní Měcholupy z vlastnictví
společnosti CENTRAL GROUP Kamýk
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy

31.

39936 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na
úplatné nabytí spoluvlastnického podílu
na pozemku parc. č. 527/6, k. ú. Střížkov,
obec Praha

32.

40015

k návrhu na odpis nedobytných
pohledávek z hlavní činnosti příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Městská
poliklinika Praha

33.

40338

k návrhu na navýšení neinvestičního
radní Johnová
příspěvku organizace hl. m. Prahy
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský
domov Charlotty Masarykové a úpravu
rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v
roce 2021

34.

39341

k návrhu na neposkytnutí individuální
podpory v oblasti volného času dětí a
mládeže

radní Šimral

35.

40031

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy na rok 2021 v kap.
04 - Školství, mládež a sport

radní Šimral

36.

40242

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

radní Šimral

37.

40076

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby
Metropolitní odborná umělecká střední
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Táborská
350/32, Praha 4 - Nusle, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral
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38.

40267

k vydání souhlasného stanoviska ke
radní Šimral
změně zápisu právnické osoby Střední
odborná škola multimediální a propagační
tvorby, s.r.o., se sídlem Novomeského
2139/1, Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol
a školských zařízení

39.

40366

k vydání souhlasného stanoviska ke
změně zápisu školské právnické osoby
Arcibiskupské gymnázium, se sídlem
Korunní 586/2, Praha 2, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

40.

40365

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská
škola při Všeobecné fakultní nemocnici,
Praha 2, Ke Karlovu 2, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Šimral

41.

40178

k návrhu na prominutí odvodu za porušení radní Šimral
rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele

42.

40229 k přidělení účelového neinvestičního
transferu ze státního rozpočtu školám a
školským zařízením kraje Hlavní město
Praha

43.

40336 k administrativním procesům projektu
radní Šimral
Pražský voucher na inovační projekty,
výzva č. 4, spolufinancovaného z
Operačního programu Praha-pól růstu ČR

44.

40265

k návrhu na uzavření dodatků k
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v rámci
projektu "MHMP - sociální bydlení",
financovaného z Operačního programu
Zaměstnanost, s městskými částmi Praha
3, Praha 7 a Praha 10

45.

40315

k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu radní Zábranský
bytu

46.

40453

k návrhu na schválení pronájmu bytů
hl.m. Prahy

radní Zábranský

47.

40388 k návrhu na schválení pronájmu bytů
zvláštního určení hl.m. Prahy

radní Zábranský

48.

40457 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Zábranský
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49.

40317

k návrhu úpravy rozpočtu vlastního hl. m. radní Zábranský
Prahy v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ na
rok 2021

50.

40371

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
7.4.2021 do 13.4.2021

Informace :
TISK

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

40399

o zřízení a jmenování Komise hlavního města Prahy pro zvládání sucha a stavu
nedostatku vody

primátor hl.m.
Prahy

40492

zpráva o činnosti představenstva společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za
období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze
dne 24.9.2015

radní Chabr

40493

zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská energetika
Holding a.s. za I.čtvrtletí 2021 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne
24.9.2015

radní Chabr

37792

o výstupu expertní skupiny k exhumaci ostatků Zdeny Mašínové, starší

radní Johnová
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