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 P R O G R A M  
25. jednání Rady HMP, které se koná dne 2. 8. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení  - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 12. 7. 2021 

                           - zápis ze 4. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 27. 7. 2021  

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 40343 k zapojení hlavního města Prahy do 

předsednictví České republiky v Radě 

Evropské unie 2022 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.10 Ing. Andrle 

3. 40971 k revokaci usnesení Rady HMP č.15 ze 

dne 9.1.2020 k vyhlášení 33. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 2 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.15 Ing. Andrle 

4. 40431 k projektovému záměru "Využití metod 

umělé inteligence a online řešení sporů 

(ODR) pro optimalizaci výkonu agendy v 

oblasti řešení dopravních přestupků" a 

smlouvě o spolupráci s advokátní 

kanceláří PRK Partners s.r.o. 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.20 Ing. Žabka 

5. 39962 k návrhu daru pro první občánky hlavního 

města Prahy roku 2021 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.25 Ing. Petr 

6. 41214 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 

zajišťování externích právních služeb pro 

potřeby hl.m. Prahy 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.30 Ing. Krch 

7. 33179 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 18/2018 

(fáze "podnět", vlna 18) 

--- 

MČ Praha - Libuš 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

8. 39460 k návrhu na pořízení změny ÚP - 43/2019 

(fáze "podnět", vlna 25) 

--- 

MČ Praha - Dolní Měcholupy  
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 37189 

 

k návrhu na pořízení změny ÚP - 

205/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

--- 

MČ Praha 6 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
 

10. 39620 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

292/2019 (fáze "podnět", vlna 32) 

--- 

MČ Praha - Křeslice 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

11. 38530 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

349/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 

--- 

MČ Praha - Lipence  

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

12. 38885 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

406/2019 (fáze "podnět", vlna 31) 

--- 

MČ Praha - Kunratice 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

 
 

13. 37847 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

504/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 

--- 

MČ Praha 6 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

14. 40916 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3231 (fáze 

„zadání“, vlna 15) 

--- 

MČ Praha 4 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.10 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

15. 38079 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1352 (fáze „návrh“ + „OOP“, 

vlna 05 úprav) 

--- 

MČ Praha 10 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 37872 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 

2795 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna CVZ 

IV) 

--- 

MČ Praha - Běchovice 

MČ Praha - Dolní Počernice  

MČ Praha - Satalice 

MČ Praha 14 

MČ Praha 20 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

17. 40650 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3147 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha - Dolní Chabry 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
 

18. 40954 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3157 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha - Dolní Chabry 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

19. 40664 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3327 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha - Běchovice 

MČ Praha - Dolní Počernice  

MČ Praha - Dubeč 

MČ Praha - Koloděje 

MČ Praha - Královice 

MČ Praha - Nedvězí 

MČ Praha 22 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

20. 40919 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – 1. 

skupina (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 11) 

--- 

MČ Praha - Lochkov 

MČ Praha - Řeporyje 

MČ Praha - Slivenec 

MČ Praha - Zbraslav 

MČ Praha 13 

MČ Praha 16 

MČ Praha 17 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

21. 40979 k návrhu na vydání Aktualizace č. 7 

Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 

--- 

MČ Praha 8 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 40271 k návrhu na ukončení pořizování změny 

ÚP – Z 3284 (fáze „návrh“, vlna 18) 

--- 

MČ Praha - Libuš  

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

23. 40982 k návrhu na ukončení pořizování změny 

ÚP – Z 3511 (fáze "návrh", vlna 27) 

--- 

MČ Praha 22 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,  

ředitel IPR HMP 

 

24. 40920 

 

 

 

k návrhu na realizaci projektu Mikro depo 

Anděl 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

12.00 Ing. Šíma 

25. 41009 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Pořízení 

nástroje pro vizualizaci síťových 

komunikací pro potřebu Městské policie 

hl. m. Prahy" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.05 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP  

26. 41192 k záměru Městské policie hl. m. Prahy na 

realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

veterinární péče pro Útulky pro opuštěná 

zvířata" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.10 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP  

27. 41117 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 10 a navýšení limitu 

prostředků na platy Městské policie hl. m. 

Prahy pro r. 2021 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.15 Ing. Šuster, ředitel  

MP HMP  

28. 41054 

 

 

 

 

ke schválení a zavedení nové investiční 

akce včetně stanovení celkových nákladů 

do centrálního číselníku akcí a úpravu 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 02 

- Městská infrastruktura na rok 2021, na 

projekt k využití podzemní průsakové 

vody z kolektorové sítě pro splachování 

komunikací a zalévání na území MČ 

Prahy 3 
 

- v tištěné podobě 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.20 Ing. Švec, předs. 

předst. Kolektory 

Praha, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 40421 

 

 

 

k návrhu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

o pronájmu nebytových prostor v budově 

Žatecká uzavřené mezi hlavním městem 

Prahou a Pražskou vodohospodářskou 

společností a.s. dne 7.8.2007 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.25 Ing. Rak 

Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 

30.  40849 k revokaci usnesení Rady HMP č.899 ze 

dne 26.4.2021 k návrhu na rozhodnutí o 

vyloučení dvou účastníků na veřejnou 

zakázku "Stavba č. 6963 Celk. přest. a 

rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 

0004 Nátokový labyrint - levý břeh"; 

Inženýrsko geologický průzkum 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.30 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann  

31. 40879 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení a o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K 

Hrnčířům; stavební práce 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.35 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann  

32. 39690 

 

 

 

k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 

č. 4500 Kolektor Centrum I., etapa 0001 

propojení s KHM; zajištění zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí 

včetně zajištění jeho právoplatného 

vydání" 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

12.40 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann 

33. 40370 k návrhu na uzavření smlouvy o 

spolupráci mezi hlavním městem Prahou 

a Českým hydrometeorologickým 

ústavem 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.45 JUDr.  

Štalmachová 

34. 40998 k návrhu OCP MHMP na zavedení 

investičních akcí p.o. Zoologická zahrada 

hl.m. Prahy včetně stanovení celkových 

nákladů do centrálního číselníku akcí v 

roce 2021 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

12.50 RNDr. Kyjovský 

35. 41213 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce „Detekce vozidel s nadměrnými 

emisemi částic“ 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

12.55 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

36. 41136 k připomínkám Hl. m. Prahy ke Koncepci 

veřejné dopravy 2020-2025 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

13.00 Ing. Šíma 

 

37. 39402 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

spolupráci při rekonstrukci místní 

pozemní komunikace Polygrafická 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

13.05 Ing. Šíma 

 

38. 40805 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 

45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; 

autorský dozor“ 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

13.10 Ing. Kalina, MBA 

Ing. Freimann 

39. 41028 

 

 

VH 

k určení auditora společnosti Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 

 

13.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

předs. předst. 

THMP, a.s.  

předseda dozorčí 

rady THMP, a.s.  
 

40. 40814 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap 05 - ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ OBLAST a v kap. 08 - 

HOSPODÁŘSTVÍ na rok 2021 a 

navýšení celkových nákladů u investiční 

akce č. 45184 - Výkupy pozemků, budov 

a staveb – HOM 
 

 
 

radní Chabr 

 

13.20 Ing. Rak 

41. 40990 k návrhu na uzavření dohody o narovnání 

- náhrada dle § 59a vodního zákona 
 

 
 

radní Chabr 

 

13.25 Ing. Rak  

42. 40859 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemku hlavního města Prahy 

pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro LWD 8, s.r.o. 
 

- přerušen 12.7.21 
 

radní Chabr 13.30 Mgr. Dytrychová 

43. 40991 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 

městským částem Praha - Libuš a Praha - 

Lysolaje (přístřešek MHD v k.ú. Libuš a 

pozemek v k.ú. Písnice a pozemek v k.ú. 

Lysolaje) 
 

 
 

radní Chabr 

 

13.35 Mgr. Dytrychová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

44. 40956 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 

zakázce Nákup osobních vozidel s 

plošinou pro potřeby příspěvkových 

organizací v působnosti odboru SOV – 

opakované zadání 

 

 

 

radní Johnová 13.40 Ing. Mezková 

45. 41073 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace hlavního města Prahy Domov 

pro osoby se zdravotním postižením 

Lochovice 

 

 

 

radní Johnová 

 

13.45 Ing. Mezková  

46. 41242 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace hlavního města Prahy Domov 

pro osoby se zdravotním postižením 

Kytlice 

 

 

 

radní Johnová 

 

13.50 Ing. Mezková  

47. 40860 k záměru odboru zdravotnictví MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Zpracování 

projektové dokumentace - Rekonstrukce 

vily Mrázovka" 

 

 

 

radní Johnová 13.55 Mgr. Ježek 

48. 41128 k návrhu na poskytnutí dotace v Programu 

oblasti zdravotnictví pro rok 2021 žadateli 

Charita Praha - Chodov a úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy v kap 05 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.00 Mgr. Ježek  

49. 41183 k návrhu na zavedení investičních akcí 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru ZDR MHMP a investičních akcí 

odboru ZDR MHMP v kap. 0581 a kap. 

0881 do centrálního číselníku akcí v roce 

2021 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.05 Mgr. Ježek 

50. 41021 k návrhu na zavedení investičních akcí 

příspěvkových organizací v působnosti 

odboru SOV MHMP kap. 0582 do 

centrálního číselníku akcí v roce 2021 

 

 

 

radní Johnová 

 

14.10 Ing. Mezková  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

51. 40501 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Gym. K. Sladkovského, P3 - 

rekonstrukce oken“ a na úpravu rozpočtu 

vlastního hl.m.Prahy v roce 2021 

 

 

 

radní Šimral  

 

14.15 Mgr. Němcová 

52. 40725 k návrhu na vyhlášení Programu 

celoměstské podpory vzdělávání na území 

hlavního města Prahy pro rok 2022 

 

 

 

radní Šimral  

 

14.20 Mgr. Němcová  

53. 40761 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sportu 

společnosti COOL DANCE s.r.o. 

 

 

 

radní Šimral  

 

14.25 Mgr. Němcová  

54. 40748 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sportu Nadaci 

Terezy Maxové dětem 

 

 

 

radní Šimral  

 

14.30 Mgr. Němcová  

55. 41091 k odstoupení od podmínek realizace 

projektů "Cesta za kvalitním vzděláváním 

II./2018", "Moderní škola I.", "Moderní 

škola II.", "Moderní škola III.", "Moderní 

škola IV." a úpravě rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy 

 

 

 

radní Šimral  

 

14.35 Mgr. Němcová 

56. 41108 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06 a na 

poskytnutí a neposkytnutí individuálních 

neinvestičních účelových dotací v oblasti 

cestovního ruchu pro rok 2021 

 

 

 

radní Třeštíková 14.40 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

57. 41323 

 

 

 

k výzvě právnickým osobám založeným 

či zřizovaným hl. m. Prahou 

 

 

 

radní Třeštíková 14.45  

58. 40904 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Provedení 

klimatizačního systému v Nové úřední 

budově“ 

 

 

 

ředitel MHMP  

 

14.50 Ing. Stránský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

59. 41222 k návrhu na jmenování ředitele odboru 

účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy 

 

 

 

ředitel MHMP  

 

14.55 Ing. Dederová 

Ing. Rott 

60. 41082 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

 

 

ředitel MHMP  

 

15.00 Ing. Dederová 

 

61.  Podání  15.05  

62.  Operativní rozhodování Rady HMP    

63.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 41184 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. 41045 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

část stavby „Stavební úpravy NTL 

plynovodů Zálesí, Štúrova a okolí, Praha 

4“ na pozemcích parc. č. 2020/1 a 963/33 

v k.ú. Lhotka 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

3. 41120 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr „Dočasná stavba dvou 

mobilních modulů pro 2 třídy ZŠ Rajská 

3, Praha 7“ na pozemcích parc. č. 307/1 a 

307/2 v k.ú. Holešovice, Praha 7, v 

termínu do 31.12.2022 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

4. 40897 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro komunikaci Pobřežní III, 1. a 2. etapa, 

úseky Šaldova - Za Invalidovnou a Za 

Invalidovnou - Voctářova, pro stavbu 

„ROHAN CITY - budova C.I._01“ na 

pozemcích parc. č. 767/144, 767/145, 

767/146, 767/147, 767/241, 767/242, 

767/243, 767/202 a 844/23 vše v k.ú. 

Karlín, Praha 8 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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5. 40844 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavební záměr „Parkoviště u 

budovy „B“ v uzavřeném areálu 

HYBLER GROUP, a.s.“ na pozemku 

parc. č. 1297/1 v k.ú. Běchovice 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

6. 41063 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu nové vodovodní a 

kanalizační přípojky na pozemku, 

umístění stánku s rychlým občerstvením 

včetně sociálního zařízení umístěného v 

sanitárním kontejneru, na pozemcích parc. 

č. 293 a 314 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

7. 41121 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro výstavbu oplocení částí 

pozemků s připojením na komunikaci, na 

pozemcích parc. č. 939/1, 939/2 a 939/4 v 

k.ú. Velká Chuchle 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

8. 41141 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 

2021 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

9. 41145 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 

2021 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

10. 41146 

 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 10 - Neúčelová rezerva a 

navýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Institut plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2021 za 

účelem vyhodnocování vlivů na 

udržitelný rozvoj území územně 

plánovacích dokumentací, jejich změn a 

aktualizací 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

11. 41142 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 

2021 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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12. 41034 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

13. 39309 k návrhu OCP MHMP uzavřít s fyzickou 

osobou Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

č. NAP/35/05/003396/2018 za účelem 

rozšíření předmětu nájmu a sjednocení 

smluvních podmínek nájmu a s fyzickou 

osobou podnikající uzavřít dodatek č. 3 k 

NAP/54/11/004665/2009 pouze z důvodu 

sjednocení smluvních podmínek nájmu 

pozemků svěřených do správy OCP 

MHMP na Císařském ostrově 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

14. 40901 k návrhu OCP MHMP na zavedení 

investičních akcí kap. 02 p.o. Botanická 

zahrada hl. m. Prahy včetně stanovení 

celkových nákladů do centrálního 

číselníku akcí v roce 2022 a navýšení 

celkových nákladů investičních akcí 

odboru OCP MHMP, p.o. Lesy hl. m. 

Prahy a p.o. Botanická zahrada hl. m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

15. 40981 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 

02, 04 a 05 v souvislosti s realizací 

energeticky úsporných a adaptačních 

opatření II. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

16. 40160 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k 

nájemní smlouvě č. 2/20/1901/250 se 

společností ATIRA s.r.o. na pronájem 

části komunikace Bílkova za účelem 

umístění zařízení staveniště 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

17. 40187 k žádosti Českého Yacht Klubu, IČO: 

00540129 o uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parc.č. 2030 v 

k.ú. Podolí 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

18. 40624 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

19. 41032 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

20. 41244 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v kap. 03 v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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21. 41177 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 2, MČ Praha 

10 a MČ Praha - Zbraslav na úhradu 

nákladů za sociální pohřby a poskytnutí 

finančních prostředků městským částem 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

22. 41083 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním podpory 

rodiny určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

23. 41160 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro MČ HMP a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

24. 41103 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 

transfer určený na projekt 

PROTECH2SAVE - posouzení rizik a 

udržitelná ochrana kulturního dědictví v 

podmínkách změn globálního klimatu a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha - Troja 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

25. 41198 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

26. 41219 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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27. 41162 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

28. 41249 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí na 

výkon činnosti obce s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

29. 41251 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu ze Státního 

fondu životního prostředí v souvislosti s 

financováním z Národního programu 

Životní prostředí - IV určený pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha 19 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

30. 41186 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určeného na 

kulturní aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

31. 41245 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určeného na 

kulturní aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

32. 41165 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

33. 41061 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na Program 

ochrany měkkých cílů v oblasti kultury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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34. 41218 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním kulturní aktivity určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

35. 40171 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

36. 40961 k oznámení záměru městské části Praha 4 

na prodej věci z vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřené do správy městské 

části Praha 4, pozemku v k.ú. Krč, 

předloženého podle § 18 odst. 1 písm. d) 

obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 

hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

37. 40915 k žádosti městské části Praha 10 o souhlas 

s úplatným nabytím pozemků v k.ú. 

Malešice z vlastnictví ČR, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu - Sady, lesy a 

zahradnictví Praha, státní podnik v 

likvidaci, do vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřené správy městské části Praha 

10, předložené podle § 13 odst. 4 obecně 

závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

38. 38613 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 

městským částem Praha 4, Praha - 

Čakovice a Praha - Kolovraty (pozemky 

v.k.ú. Braník, v k.ú. Krč, v k.ú. Čakovice 

a v k.ú. Kolovraty) 

 

radní Chabr 

 

  

39. 38729 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 10 (nemovitosti v k.ú. 

Strašnice) 

 

radní Chabr 
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40. 39772 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 10 (pozemky v k.ú. Vršovice) 
 

radní Chabr 

 

  

41. 40706 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 3 (stavby 

veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr 

 

  

42. 40625 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 městským částem Praha 11, 

Praha - Libuš a Praha 17 (pozemky v k.ú. 

Chodov, Libuš a Řepy) 
 

radní Chabr 

 

  

43. 40756 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, v části týkající se 

svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 3 a v 

části týkající se odejmutí správy 

svěřených věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy městské části Praha 3 

(pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr 

 

  

44. 40969 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 14 ( pozemky v k.ú. Černý 

Most) 
 

radní Chabr 

 

  

45. 41107 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha - Slivenec 

(vodohospodářský majetek v k.ú. 

Slivenec) 
 

radní Chabr 
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46. 37720 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 391/24, 645/59 a 645/62 k.ú. 

Třebonice do vlastnictví hlavního města 

Prahy 

 

radní Chabr   

47. 38315 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 3198 o výměře 135 m2 v 

k.ú. Chodov 

 

radní Chabr   

48. 39556 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 

parc.č. 1529/2, 1529/6, 1529/22 a 1530/42 

k.ú. vše Řeporyje do vlastnictví hlavního 

města Prahy 

 

radní Chabr   

49. 40554 k návrhu úplatného převodu zastavěných 

pozemků parc. č. 424/30, 432/15 a 

432/16, vše v k.ú. Petrovice v rámci 

legislativy družstevní bytové zástavby 

platné do r. 1991 

 

radní Chabr   

50. 40576 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2860/252 o výměře 4 m2, k.ú. 

Stodůlky 

 

radní Chabr   

51. 40579 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 162/4, parc. č. 162/15, včetně 

stavby garáže bez čp./če., parc. č. 162/16 

a parc. č. 162/17, vše v k.ú. Stodůlky 

 

radní Chabr   

52. 40653 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 

č. 1193 ze dne 8. 6. 2020 k návrhu na 

úplatné nabytí pozemku parc. č. 432/5 a 

pozemku parc. č. 438/2, oba v k. ú. 

Radlice, obec Praha, a dále pozemku parc. 

č. 4941/6 v k. ú. Smíchov, obec Praha, do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   

53. 40661 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2937/2 o výměře 155 m2, k.ú. 

Stodůlky 

 

radní Chabr   

54. 40790 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc.č. 640/1 k.ú. Prosek o výměře 27 m2 

 

radní Chabr   

55. 40881 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 4412/4 v k.ú. Žižkov 

 

radní Chabr   

56. 41041 k návrhu na úplatný převod 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

2630/224258 na pozemku parc.č. 1083/9 

k.ú. Troja 

 

radní Chabr   
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57. 40377 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  

parc.č. 2541/17, parc.č. 708/42,  parc.č. 

722/15 v k.ú. Hloubětín a 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

5/16  na pozemcích parc. č. 187/4, parc. č. 

188, parc. č. 191/14, parc. č. 193,   parc. 

č. 1132/3,parc. č. 1371/9, parc. č. 

1372/14, parc. č 1372/15, parc.č. 1372/16 

a parc. č. 1372/17 v  k. ú.  Prosek z 

vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 

majetkem státu pro Bytový podnik v 

Praze 9, státní podnik v likvidaci do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

58. 40494 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 4326 v k.ú. Vinohrady 

 

radní Chabr 

 

  

59. 40924 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 505/40, 505/42, 505/44, 792/12 a 

792/13, vše v k.ú. Břevnov 

 

radní Chabr 

 

  

60. 41048 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Řeporyje z vlastnictví společnosti 

ARKADE Bau s.r.o. do vlastnictví hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

61. 40010 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smluv o výpůjčce a k návrhu na 

schválení výpovědi z nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

62. 40220 k návrhu  na schválení uzavření 

nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

63. 40543 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

64. 40663 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a k návrhu na schválení výpovědi z 

nájemní smlouvy 

 

radní Chabr   

65. 40959 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

66. 38868 k návrhu na schválení smlouvy o zřízení 

služebnosti s CIG Kováků, a.s. 

 

radní Chabr   

67. 40430 k návrhu na dlouhodobý pronájem části 

pozemku parc. č. 435/12 v k.ú. Štěrboholy 

 

radní Chabr   

68. 40758 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene se společností 

Lidl Česká republika v.o.s. 

 

radní Chabr 

 

  

69. 40237 k návrhu na zaplacení za užívání části 

pozemku parc.č. 302/6 k.ú. Veleslavín 

 

radní Chabr   
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70. 41303 

 

 

k návrhu na uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám uzavřeným mezi hl.m. Prahou 

jako pronajímatelem a spol. 

AKROTERION s.r.o. jako nájemcem 
 

radní Chabr   

71. 41137 k návrhu na navýšení neinvestičního 

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 
 

radní Johnová 

 

  

72. 40992 k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery, výzvy č. 2, 

spolufinancované z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 
 

radní Šimral  

 

  

73. 41071 k administrativním procesům projektu 

Specializované vouchery, který je 

spolufinancovaný z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral  

 

  

74. 41037 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní škola Lužiny, Praha 

5, Trávníčkova 1743, v rejstříku škol a 

školských zařízení 
 

radní Šimral  

 

  

75. 40839 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 

se zapojením příspěvkové organizace hl. 

m. Prahy Vyšší odborné školy a Střední 

průmyslové škola elektrotechnické 

Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 

do grantového řízení nadace ČEZ 

"Oranžové hřiště" 
 

radní Šimral  

 

  

76. 41230 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na dotační program 

"LETNÍ KEMPY 2021" 
 

radní Šimral  

 

  

77. 41154 k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu na 

rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 30. 6. 2021" 
 

radní Šimral  

 

  

78. 41161 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport a v kap. 10 - 

Pokladní správa 
 

radní Šimral  

 

  

79. 41169 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport a v kap. 10 - 

Pokladní správa 
 

radní Šimral  
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80. 41011 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Gymnázium Christiana Dopplera, se 

sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 

45/621 a k návrhu opatření přijatého 

odborem školství, mládeže a sportu 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

radní Šimral  

 

  

81. 41194 k návrhu odpovědi na stížnost na Základní 

školu a střední školu waldorfskou, 

Křejpského 1501/12, Praha 4 

 

radní Šimral  

 

  

82. 41200 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Konzervatoř a Vyšší odbornou školu 

Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4 - 

Braník, Roškotova 4/1692 

 

radní Šimral  

 

  

83. 41282 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední 

odborné učiliště gastronomie, Praha 10, U 

Krbu 45/521 

 

radní Šimral   

84. 40964 k návrhu na změnu názvu, účelu využití a 

úpravu celkových nákladů investiční akce 

v kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2021 

 

radní Třeštíková   

85. 40989 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce v kap. 0662 - KUC 

MHMP v roce 2021 

 

radní Třeštíková 

 

  

86. 41013 k návrhu na neposkytnutí individuální 

účelové dotace v oblasti cestovního ruchu 

pro rok 2021 

 

radní Třeštíková 

 

  

87. 41130 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

88. 41068 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

89. 41178 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

90. 41212 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

91. 41173 k návrhu změny v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nového žadatele o pronájem 

bytu z této výstavby 

 

radní Zábranský 

 

  

92. 40811 k návrhu na provedení bezúplatných 

převodů osobních vozidel a majákových 

sad vč. příslušenství, užívaných Městskou 

policií hl. m. Prahy 
 

ředitel MHMP  
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93. 40986 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

2.6.2021 do 8.6.2021 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

41262 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti za období duben až červen 2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Chabr 

41260 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.6.2021 

na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


