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 P R O G R A M  
29. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 9. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 2. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 28. 6. 2022 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  44900 k aktualizaci schválené Koncepce rozvoje 

a zajištění provozu Městského 

kamerového systému hl. m. Prahy na 

období 10 let 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Károly 

3.  45353 

 

 

k návrhu dohody s Dětským fondem OSN 

v souvislosti s reakcí na mimořádné 

události týkající se uprchlíků v České 

republice 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4.  45202 

 

 

k projektovému záměru „Kreativní 

inkubátor – performing arts / Preslova 

ulice, Praha 5" financovanému z 

Národního plánu obnovy 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

radní Třeštíková 

10.20 Ing. Andrle 

MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

5.  44875 

 

 

k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce odboru INV MHMP v 

kap. 07 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Kalina, MBA 

6.  45207 k návrhu změny ÚP - Z 3802 (fáze 

„návrh“ + „OOP“, vlna 29) 

--- 

MČ Praha 15 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.30 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

7.  45551 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3126 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 12) a k 

návrhu smlouvy o spolupráci k dané 

změně dle Metodiky spoluúčasti investorů 

na rozvoji území hl. m. Prahy 

--- 

MČ Praha 8 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.35 Ing. Jindrová 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

8.  44719 k přípravě nové tramvajové vozovny 

"Vozovna Braník" a k přípravě 

urbanistické studie v okolí transformační 

lokality Nádraží Braník 

 

- stažen 29.8.22 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.40 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9.  45308 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 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., IČO: 

46678468, jejímž předmětem je 

Revitalizace spodní části Václavského 

náměstí v úseku Na Příkopě - Vodičkova 

Praha 1, Nové Město a navýšení 

celkových nákladů u inv. akce č. 43773 - 

Revitalizace spodní části Václavského 

náměstí 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Rak 

10.  43369 

 

 

k návrhu na další postup ve věci 

participace na konverzi budovy NNŽ 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Chabr 

 

10.50 Ing. Rak 

11.  45470 

 

 

 

k záměru Pražského společenství 

obnovitelné energie, p.o. realizovat 

centralizovaně zadávanou veřejnou 

zakázku s názvem "Dodávky elektrické 

energie pro orgány a organizace hl.m. 

Prahy na období od 1.1.2023 do 

31.12.2023" 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

10.55 RNDr. Kyjovský 

12.  45361 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Revitalizace Růžového sadu" 
 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

11.00 RNDr. Kyjovský 

13.  45318 k návrhu na schválení Metodiky řešení 

detailů veřejných prostranství v 

památkově chráněných územích hl. m. 

Prahy 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.05 Mgr. Skalický 

14.  43780 k návrhu smlouvy o postoupení výstupů a 

práv k nim v souvislosti se zpracováním a 

dodáním předprojektové přípravy k 

elektrifikaci linky 134 projektu 

Čtyřpólové nabíjení elektrobusů 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.10 Ing. Kubešová 

15.  45262 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Stavba č. 44812 Podjezd Bubny; 

stavební práce" 
 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.15 Ing. Kalina, MBA 

16.  45309 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Praha na rok 2022 a poskytnutí dotací MČ 

hl.m.Prahy na realizaci opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené inflací 

 

- stažen 29.8.22 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

11.20 Ing. Paneš, Ph.D. 

Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

17.  45332 

 

 

 

k tzv. Milostivému létu 2022 v 

podmínkách hlavního města Prahy 
 

radní Chabr 
 

radní Kordová 

Marvanová 
 

ředitel MHMP 

 

11.25 Ing. Paneš, Ph.D. 

18.  45396 k návrhu na úplatné nabytí budovy č. p. 

3406 umístěné na pozemku parc. č. 

4400/76 vše v k. ú. Modřany, obec Praha, 

z vlastnictví Česká pošta, s.p. do 

vlastnictví hl. m. Prahy, k návrhu na 

uzavření nájemních smluv na část budovy 

č. p. 3406 umístěné na pozemku parc. č. 

4400/76 vše v k. ú. Modřany, obec Praha 

a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy na rok 2022 a navýšení 

celkových nákladů u investiční  akce č. 

45184 - Výkupy pozemků, budov a staveb 

– HOM 

 

- stažen 29.8.22 

 

radní Chabr 11.30 Ing. Rak 

19.  45141 

 

 

k záměru úplatného nabytí areálu 

koupaliště Stírka 

 

- stažen 29.8.22 

 

radní Chabr 11.35 Ing. Rak 

20.  44759 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv 
 

 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21.  44803 

 

 

 

k záměru městské části Praha - Šeberov 

získat do svěřené správy pozemek v k.ú. 

Šeberov za účelem vybudování a 

provozování tréninkového centra pro děti 

a mládež společností SK Slavia Praha - 

fotbal a.s. 
 
 

radní Chabr 

 

11.45 Mgr. Dytrychová 

22.  45432 k oznámení záměru městské části Praha 

18 na prodej věcí z vlastnictví hlavního 

města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 18, spoluvlastnického 

podílu bytových jednotek ve čtyřech 

bytových domech v k.ú. Letňany, 

předloženého podle § 18 odst. 1 písm. a) 

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 11.50 Mgr. Dytrychová 

23.  45355 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 

v oblasti zdravotnictví pro rok 2023 
 

 

radní Johnová 11.55 Ing. Havelková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24.  45469 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuální 

dotace společnosti Dům tří přání z. ú., 

Rozkoš bez rizika, z.s. a soft palm z. s., 

neposkytnutí dotace společnosti Nadační 

fond Pavla Novotného a úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 05 

na rok 2022 
 
 

radní Johnová 12.00 Ing. Havelková 

25.  44800 

 

 

 

k návrhu na uzavření Memoranda o 

spolupráci na přibližování péče o děti v 

hlavním městě Praze blíže komunitě 

prostřednictvím systémové podpory 

rozvoje preventivní a komunitní péče 

mezi hlavním městem Prahou a 

Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy 
 

 

radní Johnová 12.05 Ing. Mezková, 

MPA 

26.  44929 k návrhu Memoranda o spolupráci na 

systematickém řešení bezdomovectví 

mladých lidí v hlavním městě Praze s 

organizací Letní dům, z.ú. 
 
 

radní Johnová 12.10 Ing. Mezková, 

MPA 

27.  45466 

 

 

 

 

k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2022 v rámci 

vyhlášeného Programu k projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací" II.pro rok 2022 a k 

uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace 
 

 

radní Johnová 12.15 Ing. Mezková, 

MPA 

28.  45467 

 

 

 

 

 

k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2022 v rámci 

vyhlášeného Programu  k projektu 

"Transformace systému péče o Pražany, 

kteří potřebují intenzivní podporu a byli 

umisťováni do zařízení mimo HMP, 

včetně posílení kapacit péče v hl.m. 

Praze" II. pro rok 2022 ,k uzavření 

Veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace a k úpravě rozpočtu vlastního      

hl. m. Prahy na rok 2022 
 
 

radní Johnová 12.20 Ing. Mezková, 

MPA 

29.  45475 

 

 

k návrhu na udělení jednorázové 

individuální účelové neinvestiční dotace 

pro Místní místním, z.ú. a k úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kap. 

0582 na rok 2022 
 

 

radní Johnová 12.25 Ing. Mezková, 

MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

30.  45588 k návrhu na poskytnutí daru pro Sociální 

nadační fond hlavního města Prahy a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 

roce 2022 v kap 0582 a v kap. 1016 
 

 

radní Johnová 12.30 Ing. Mezková, 

MPA 

31.  45287 

 

 

 

k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Výstavba šaten 

02 na Stadionu mládeže" a k návrhu na 

úpravu celkových nákladů investiční akce 

na rok 2022 v kapitole 04 - Školství, 

mládež a sport 
 
 

radní Šimral 12.35 Mgr. Němcová 

32.  45213 

 

 

k návrhu pravidel a metodik k opatřením 

ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti 

v Praze pro roky 2022 – 2023 

 

- stažen 29.8.22 

 

radní Šimral 12.40 Mgr. Němcová 

33.  45476 k návrhu na poskytnutí dotací z dotačního 

programu Pilotní ověření systému péče o 

talenty II. kolo prostřednictvím projektu 

Prague Smart Accelerator 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ČR a k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. 

Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 

mládež a sport 
 

 

radní Šimral 12.45 Ing. Kubešová 

34.  45131 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 06 a na 

poskytnutí individuálních neinvestičních 

účelových dotací v oblasti cestovního 

ruchu pro rok 2022 
 
 

radní Třeštíková 12.50 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

35.  45307 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitolách 

06 a 10 a vyhlášení Programu podpory 

provozu kulturních zařízení v souvislosti 

se zvýšením cen energií pro rok 2022 
 
 

radní Třeštíková 12.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

36.  45509 k návrhu na změny zakládací listiny 

Nadačního fondu Praha ve filmu Prague 

Film Fund 
 

 

radní Třeštíková 13.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

37.  45444 

 

 

 

 

 

k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 564, jehož součástí je stavba č.p. 234, 

na adrese Vladimírova 234/8, 140 00 

Praha 4 – Nusle, katastrální území Nusle, 

z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

hlavního města Prahy a k návrhu na 

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy a na úpravu celkových nákladů 

investiční akce 
 
 

radní Zábranský 

 

radní Chabr 

13.05 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

38.  45530 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy a k návrhu na 

poskytnutí dotace Městské části Praha 11 

v roce 2022 
 

 

radní Zábranský 13.10 Ing. Tunkl 

39.  45433 

 

 

k dalšímu postupu v projektu Spolkového 

bydlení 
 
 

radní Zábranský 13.15 Ing. Tunkl 

40.  45513 

 

 

k návrhu Protikorupční strategie hlavního 

města Prahy 2022-2027 
 
 

radní Zábranský 13.20 Ing. Lísal, MBA 

41.  44849 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Provedení 

přivaděče vltavské vody do kotelny Nové 

radnice", k návrhu na úpravu rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 a 

celkových nákladů investiční akce 
 

 

ředitel MHMP 13.25 Ing. Stránský 

42.   Podání  13.30  

43.   Operativní rozhodování Rady HMP    

44.  45504 k návrhu programu jednání 39. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 8. 9. 2022 

- k revokaci usnesení Rady HMP č. 2357 

ze dne 29. 8. 2022 
 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

45.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  45415 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 11 a navýšení limitu 

prostředků na platy Městské policie hl.m. 

Prahy pro r. 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2.  45575 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové individuální neinvestiční dotace 

č. DOT/39/01/000772/2022 se subjektem 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Praha 1, pobočný spolek 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3.  45600 

 

 

k návrhu nového znění Dohody o zajištění 

ubytovací kapacity v souvislosti s 

migrační vlnou z Ukrajiny 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4.  41481 k návrhu na zastavení řízení o výjimkách 

ze stavebních uzávěr v souvislosti se 

schválením nového stavebního zákona 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

5.  41699 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr s názvem „Rozšíření sítě T - 

Mobile v Korunní ul., Praha 2“, na 

pozemcích parc. č. 4151 a 4155/1 v k.ú. 

Vinohrady, Praha 2 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

6.  42175 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení doby trvání dočasné stavby 

novinového stánku na náměstí Bratří 

Synků, na pozemku parc. č. 2942/1 v k.ú. 

Nusle, Praha 4, v termínu do 30. 4. 2023 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7.  42465 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

záměr „Bytový dům Střížkovská“ na 

pozemcích parc. č. 1947/1 a 1947/2 v k.ú. 

Libeň 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8.  42769 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavby „Rekonstrukce kanalizace, ul. 

Římská, Praha 2, I. etapa (1/1/T77/00)“ a 

„Obnova vodovodních řadů, ul. Římská a 

okolí, Praha 2, I. etapa (1/1/T76/00)“ na 

pozemcích parc. č. 4079/1, 4079/6, 4139, 

4140, 4141 a 4142 v k.ú. Vinohrady 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9.  42770 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr „Prokopova - Cimburkova - 

dopravní řešení“ na pozemcích parc. č. 

665, 846/1, 846/9, 846/10 a 872 v k.ú. 

Žižkov, Praha 3 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10.  42908 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení trvání provozu prodejního 

stánku na náměstí Bratří Synků, na 

pozemku parc. č. 2942/3 v k.ú. Nusle, 

Praha 4, a to do 30.04.2023 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

11.  43473 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu s názvem „FTTH_Praha 

4_Fidlovačka (FIS)_PRFID1_11010-

101892“ na pozemcích parc. č. 19, 82, 84, 

85, 103/1, 105, 113, 117, 123/1, 123/2, 

124, 127, 142, 144, 146, 147/3, 152/1, 

167/2, 169, 188, 191/1, 192/2, 194/2, 

2942/1, 2956, 2967, 3016/1, 3017, 

3018/1, 3018/2, 3018/3, 3019/1, 3020, 

3021/1, 3022/2, 3023, 3071, 3073, 

3074/1, 3080, 3081/1, 3081/6 v k. ú. 

Nusle, Praha 4 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

12.  45261 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 08 a zvýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy na rok 

2022, na doplnění Katalogu pražských 

hřbitovů a vypracování analýzy 

budoucích potřeb rozvoje hřbitovů 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Johnová 

  

13.  43065 

 

 

 

k návrhu Memoranda o spolupráci 

národní environmentální reportingové 

platformy (NERP) mezi hl.m. Prahou a 

Českou informační agenturou životního 

prostředí (CENIA) 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

14.  43773 

 

 

k výpovědi pachtovních smluv 

uzavřených za účelem zajištění 

zemědělské výroby 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

15.  44673 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dohody o 

spolupráci při řešení projektu 

"Intenzifikace odděleného sběru a 

zajištění využití komunálních odpadů 

včetně jejich obalové složky na území 

hlavního města Prahy" 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16.  44552 

 

 

k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

DOH/21/08/007441/2022 se společností 

ROBERT FREDERICK & Co., s.r.o., 

IČO: 25701789 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

17.  45502 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace pro MČ Praha - Koloděje, MČ 

Praha 12 a MČ Praha - Nebušice z 

rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2022 

 

náměstkyně 

primátora 

Plamínková 

  

18.  45493 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2022 v kap. 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

19.  45392 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o spolupráci na stavbu č. 42822 

Lávka Holešovice - Karlín, etapa 0001 

Štvanická lávka 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

20.  45427 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a vrácení neinvestičního 

příspěvku na výkon pěstounské péče 

přijatého od MČ hl.m. Prahy Úřadu práce 

České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21.  45483 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva financí na úhradu výdajů 

vynaložených na zajištění různých typů 

nouzového ubytování v souvislosti s 

migrační vlnou velkého rozsahu 

vyvolanou válečným konfliktem na 

Ukrajině 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  45492 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva životního 

prostředí v rámci programu Příspěvek 

zoologickým zahradám 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23.  44717 k návrhu na schválení uzavření nájemní 

smlouvy 

 

radní Chabr   

24.  45163 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

25.  45111 prodej spoluvlastnického podílu id.26/96 

na pozemcích parc.č. 115/8, parc. č. 

115/9, parc. č. 115/10, parc. č. 115/13, 

parc. č. 115/18, parc. č. 115/22, parc. č. 

115/24 a parc. č. 115/27 vše v k. ú. 

Podolí, vlastníkům staveb bez č.p/č.e. - 

garáží, předkupníkům 

 

radní Chabr   
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26.  45386 k návrhu směny dílů "c" a "e" pozemku 

parc.č. 1793/3 v k.ú. Radotín ve 

vlastnictví fyzické osoby za díl "b" 

pozemku parc.č. 1794 v k.ú. Radotín ve 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr   

27.  35386 k návrhu na zrušení věcného břemene 

zapsaného v katastru nemovitostí na LV 

č. 664 k pozemku parc. č. 2423 a k návrhu 

na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 

2422/3, vše v k. ú. Dejvice, obec Praha 

 

radní Chabr   

28.  44801 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2621 o výměře 47 m2 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

29.  45279 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 98/3 o výměře 91 m2 v k.ú. 

Hodkovičky 

 

radní Chabr   

30.  45367 k návrhu na nevyužití předkupního práva 

ke stavbě bez čp/če, stojící na pozemku ve 

vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 

Hlubočepy, obec Praha 

 

radní Chabr   

31.  44695 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 9 a Praha 11 

(pozemky v k.ú. Prosek, Vysočany, Háje 

a Chodov) 

 

radní Chabr   

32.  44901 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 - Kunratice, 

Praha - Libuš, Praha - Suchdol a Praha - 

Újezd (přístřešky MHD v k.ú. Kunratice, 

pozemky v k.ú. Libuš, Suchdol a 

pozemek v k.ú. Újezd u Průhonic) 

 

radní Chabr   

33.  45238 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 4 (pozemky v k.ú. Braník a v 

k.ú. Krč) 

 

radní Chabr   
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34.  45129 

 

 

 

k návrhu směny pozemků parc.č. 1608 a 

parc.č. 1609 ve vlastnictví fyzických osob 

za část pozemku parc.č. 1603 a pozemky 

parc.č. 1614 a parc.č. 1691/13 v k. ú. 

Troja, obec Praha ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

35.  45448 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   

36.  45601 k návrhu na změnu termínů úkolů 

uložených usnesením Zastupitelstva hl. m. 

Prahy č. 38/132 ze dne 16.6.2022 

 

radní Johnová   

37.  45295 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2022 v 

souvislosti s poskytnutím finančních 

prostředků na 3. čtvrtletí pro soukromé 

školství na území hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

38.  45310 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

39.  45554 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 

města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 

transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

určené na financování Výzvy 

"Prázdninové jazykové kurzy pro děti 

cizince migrující z Ukrajiny 2022" 

 

radní Šimral   

40.  45499 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

obecně prospěšné společnosti Farmářská 

škola: Vyšší odborná škola ekologického 

zemědělství, se sídlem Drnovská 507/73, 

161 00 Praha 6, do rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

41.  44121 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2022 v kap. 04 a 09 v souvislosti s 

financováním projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve 

vzdělávání z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

radní Šimral   

42.  44688 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 

2022 

 

radní Šimral   
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43.  45338 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

44.  45343 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a příspěvkových 

organizací v oblasti kultury v roce 2022 
 

radní Třeštíková   

45.  45290 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

46.  45459 k návrhu na pronájem bytů zvláštního 

určení hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

47.  45473 k návrhu na pronájem jiného bytu 

zvláštního určení hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

48.  45517 k návrhu na pronájem užívaného bytu 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

49.  45523 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

50.  45445 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 a s bývalou 

nájemkyní bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

51.  44933 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního   

hl. m. Prahy na rok 2022 
 

ředitel MHMP   

52.  45456 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s 

poskytnutím humanitární pomoci 

Ukrajině a jejím občanům 
 

ředitel MHMP   

53.  45443 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní 

správa za účelem financování akcí 

hlavního města Prahy spojených s 

předsednictvím ČR v Radě Evropské unie 

2022 

 

ředitel MHMP   

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

45105 

 

k odpovědím akciových společností vlastněných hl. m. Prahou na usnesení ZHMP 

č. 3M/3 ze dne 27.6.2022 - "k zadání hloubkových auditů v oblasti informatiky    

hl. m. Prahy" 

 

ředitel MHMP 

 


