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 P R O G R A M  
21. jednání Rady HMP, které se koná dne 7. 6. 2021  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 19. jednání Rady HMP ze dne 24. 5. 2021  

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 40293 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Zajištění služeb podpory, maintenance a 

rozšířené podpory portálu 

bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců“ 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Krch 

3. 40438 k návrhu změn Integrované strategie pro 

integrované teritoriální investice Pražské 

metropolitní oblasti na programové 

období 2014-2020 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4. 40477 

 

 

 

k návrhu 5. úplné aktualizace Územně 

analytických podkladů hl. m. Prahy 

--- 

všech 57 městských částí 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,   

ředitel IPR HMP 

 

5. 40321 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze 

"podnět", vlna 35) 

--- 

všech 57 městských částí 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,   

ředitel IPR HMP 

 

6. 40782 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze 

"podnět", vlna 37) 

--- 

MČ Praha 1 - 15 

MČ Praha 17 - 22 

MČ Praha - Běchovice 

MČ Praha - Benice 

MČ Praha - Čakovice 

MČ Praha - Dolní Chabry 

MČ Praha - Dolní Měcholupy 

MČ Praha - Dolní Počernice 

MČ Praha - Dubeč 

MČ Praha - Koloděje 

MČ Praha - Křeslice 

MČ Praha - Kunratice 

MČ Praha - Libuš 

MČ Praha - Lipence 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč,   

ředitel IPR HMP 

 



 2 

MČ Praha - Lochkov 

MČ Praha - Lysolaje 

MČ Praha - Nebušice 

MČ Praha - Petrovice 

MČ Praha - Řeporyje 

MČ Praha - Suchdol 

MČ Praha - Šeberov 

MČ Praha - Štěrboholy 

MČ Praha - Troja 

MČ Praha - Újezd 

MČ Praha - Velká Chuchle 

MČ Praha - Vinoř 

MČ Praha - Zličín 

 

7. 38676 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 

Pražské developerské společnosti, 

příspěvkové organizace - v působnosti 

odboru UZR MHMP 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 

P. Urbánek,  

ředitel Pražské 

developerské 

společnosti 

 

8. 40484 k záměru odboru BEZ MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Vyhodnocení 

ohroženosti včetně bezpečnostní analýzy 

u škol a školských zařízení zřizovaných 

hl. m. Prahou, etapa 3" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.40 JUDr.  

Štalmachová 

9. 40626 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy a na zavedení nových investičních 

akcí příspěvkové organizace ROPID v 

roce 2021 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.45 Ing. Šíma 

Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

10. 40759 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové investiční 

dotace pro MČ Praha 11 a bezúplatný 

převedení části projektové dokumentace 

pro MČ Praha 11 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50 Ing. Šíma 

11. 40645 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

42821 Dvorecký most; stavební práce", k 

návrhu na úpravu celkových investičních 

nákladů a úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů odboru INV MHMP v roce 2021 v 

kap. 03-Doprava 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 Ing. Freimann  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

12. 40656 

 

 

k výstavbě Metra I.D a finančnímu krytí 

úseku Pankrác - Nové Dvory 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.00 Ing. Witowski,  

generální ředitel 

DP HMP, a.s.  

13. 40535 k Účetní závěrce hl. m. Prahy za rok 2020 

 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora  

Vyhnánek 

11.05 Ing. Melkesová 

14. 40536 k Účetním závěrkám příspěvkových 

organizací zřízených hl. m. Prahou a 

městskými částmi hl. m. Prahy za rok 

2020 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora  

Vyhnánek 

11.10 Ing. Melkesová 

15. 40675 k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů 

právnických osob za zdaňovací období 

roku 2020 a k vratkám podílů na daňové 

povinnosti městským částem hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora  

Vyhnánek 

11.15 JUDr. Thuriová 

16. 40684 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v souvislosti s dodatečnými přiznáními k 

dani z příjmů právnických osob hl. m. 

Prahy za rok 2018 a 2019 a k vratkám 

podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. 

m. Prahy městským částem hl. m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora  

Vyhnánek 

11.20 JUDr. Thuriová 

17. 40382 

 

VH 

 

 

ke jmenování členů výboru pro audit 

společnosti Pražská plynárenská Holding 

a.s. a schválení smluv o výkonu funkce 

členů výboru pro audit společnosti 

Pražská plynárenská Holding a.s. 

 

radní Chabr 11.25 Ing. Paneš,  

Ph.D. 

prof. Ing. Mgr. 

Dlouhý, Dr. 

MSc. předs. 

představenstva 

Pražská 

plynárenská 

Holding, a.s. 

Mgr. Mareš,  

předs. dozorčí 

rady Pražská 

plynárenská 

Holding, a.s. 

 

18. 38873 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 

nájemní smlouvě č. 

NAP/83/02/004717/2012 
 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.30 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

19. 39170 k návrhu směny pozemku parc.č. 1991/11 

v k.ú. Kbely ve vlastnictví společnosti 

Brobosu Properties s.r.o. za část pozemku 

parc.č. 330, část pozemku parc.č. 2362/1 

a pozemek parc.č. 2362/2 v k.ú. Nové 

Město ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.35 

 

 

 

Ing. Rak 

20. 39592 

 

 

k návrhu majetkoprávního vypořádání 

podílového spoluvlastnictví formou 

směny pozemků v k. ú. Střížkov mezi 

společností BEK Construction, spol. s.r.o. 

a hl.m. Prahou 

 

 

 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21. 40130 k návrhu změny zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 

28/1789 a 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 6 

(nemovitosti v k.ú. Hradčany) 

 

- stažen 31.5.21 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.45 Mgr. Dytrychová 

Mgr. Němcová 

22. 40311 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a k návrhu navýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Zdravotnická 

záchranná služba HMP v souvislosti se 

zvýšenými náklady spojenými s 

onemocněním COVID-19 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.50 Mgr. Ježek 

23. 40379 k návrhu na poskytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční účelové dotace 

společnosti Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Praha 1, neposkytnutí 

individuální jednorázové neinvestiční 

účelové dotace společnosti 

HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. a 

schválení úpravy rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 05 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.55 Mgr. Ježek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24. 40393 k návrhu na revokaci usnesení č. 295 ze 

dne 22. 2. 2021, k poskytnutí dotace v 

Programu Akce celopražského významu 

pro rok 2021, k poskytnutí dotace v 

Programu oblasti zdravotnictví pro rok 

2021 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 

Prahy v kap. 05 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 12.00 Mgr. Ježek 

25. 40270 

 

 

 

k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2021 v rámci 

vyhlášeného Programu k projektu 

"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 

ohrožené sociálním vyloučením a 

institucionalizací" pro rok 2021 a k 

uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace 
 

 
 

radní Johnová 12.05 Ing. Mezková 

26. 40326 

 

 

 

 

k návrhu poskytnutí dotace hlavního 

města Prahy na rok 2021 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" pro rok 2021 a k uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace 

 

 

 

radní Johnová 12.10 Ing. Mezková 

27. 40531 

 

 

k návrhu 5. aktualizace Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na území 

HMP pro období 2019 - 2021 a 

aktualizace pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu 
 

 
 

radní Johnová 12.15 Ing. Mezková 

28. 40462 

 

 

Program podpory registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných 

občanům hlavního města Prahy pro rok 

2021 - II. 
 

 
 

radní Johnová 12.20 Ing. Mezková 

29. 40561 k návrhu na vyhlášení II. kola Programu 

otevírání hřišť a prevence sociálního 

vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, 

Opatření č. 8 FOND SOLIDARITY 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 12.25 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

30. 39432 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuální neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sportu Českému 

olympijskému výboru 

 

 

 

radní Šimral 12.30 Mgr. Němcová 

31. 40507 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuálních 

neinvestičních účelových dotací 

subjektům působícím v oblasti sportu a 

tělovýchovy na podporu pořádání 

významných sportovních akcí 

 

 

 

radní Šimral 12.35 Mgr. Němcová 

32. 39735 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 

účelové individuální dotace na zajištění 

činnosti a rozvoje spolku prg.ai, z. s. na 

rok 2021-2022 a na úpravu rozpočtu 

vlastního hlavního města Prahy na rok 

2021 v kap. 08 – Hospodářství 

 

 

 

radní Šimral 12.40 Ing. Žabka 

33. 39980 k záměru dočasného využití areálu bývalé 

Vozovny Orionka v majetku DPP, a.s. 

 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 

 

radní Chabr 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

12.45 Ing. Rak 

34. 40410 k návrhu na vyhlášení Programu pro 

označování provozoven na území Pražské 

památkové rezervace v roce 2022 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.50 Mgr. Skalický 

35. 40490 k návrhu na poskytnutí individuálních 

účelových dotací v oblasti kultury v roce 

2021 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.55 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

36. 40169 

 

 

k návrhu Programu podpory v oblasti 

kultury a umění pro jednoleté dotace v 

roce 2022 a pro víceleté dotace na léta 

2023 – 2026 

 

- přerušen 31.5.21 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 13.00 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

37. 40568 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha 13, Městské části Praha 10, 

Městské části Praha - Běchovice, Městské 

části Praha 12 v roce 2021 

 

 

 

radní Zábranský 13.05 Ing. Tunkl 

38. 39653 k možnému rozšíření činnosti odboru 

veřejných zakázek MHMP o realizaci 

centrálních sdružených nákupů 

 

 

 

ředitel MHMP 13.10 Mgr. Dufková 

39. 40559 k návrhu Pravidel pro postup orgánů 

hlavního města Prahy ve věci udělování 

souhlasu k přímému podání žádosti o 

dotaci městským částem hlavního města 

Prahy podle § 9 odst. 3 Statutu hlavního 

města Prahy 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 13.15 JUDr. Havel,  

Ph.D. 

40.  Podání  13.20  

41.  Operativní rozhodování Rady HMP    

42. 40712 k návrhu programu jednání 28. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 6. 2021 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

43.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 40516 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 

  

2. 40517 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

3. 40555 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

poskytnutí a vypořádání podílů 

spolufinancování na projekty OP PPR 

realizované PO HMP v roce 2021 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 40432 

 

 

ke schválení projektů v rámci 46. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5. 40529 ke schválení projektů v rámci 60. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

6. 40588 k návrhu na udělení souhlasu s užítím 

malého znaku hlavního města Prahy  
 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

7. 40612 k návrhu na udělení souhlasu s užitím 

velkého znaku hlavního města Prahy na 

vlajce Sdružení válečných veteránů ČR 
 

primátor hl.m. 

Prahy 
  

8. 40245 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy za účelem umístění mobilheimu na 

pozemku parc. č. 1269/2 v k.ú. Běchovice 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9. 40417 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení dočasnosti stavby rychlého 

občerstvení a cukrárny, na pozemcích 

parc. č. 2949 a 2955 v k.ú. Nusle, Praha 4, 

a to do 31.12.2022 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10. 40604 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro akci s názvem „Zpracování 

masa, změna stavby před dokončením, 

změna užívání“ na pozemcích parc. č. 

1327/60, 1327/146, 1327/147 a 1353 v 

k.ú. Běchovice 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

11. 40607 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro účely zřízení Waldorfského 

lycea, na pozemku parc. č. 1032/1 v k.ú. 

Jinonice, Praha 5 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

12. 40593 k návrhu OCP MHMP na povolení 

výjimky z "Pravidel pro vydávání 

výjimek ze zákazu používání motorových 

vozidel v parcích celopražského 

významu" 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

13. 40592 

 

 

k návrhu na změnu účelu a charakteru 

finančních prostředků ponechaných 

městské části Praha - Dubeč k čerpání v 

roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

14. 40673 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 

Smlouvy č. 110/2021 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

15. 40133 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

souvislosti s přijetím vratek 

neinvestičních účelových dotací 

poskytnutých městským částem hl. m. 

Prahy v roce 2020  
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 40360 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 projektů z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 40447 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí určený na výkon sociální 

práce s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 40599 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva zdravotnictví na krytí 

výdajů na činnost poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 40611 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra 

z Projektu obcí na podporu integrace 

cizinců na lokální úrovni pro rok 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 40618 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj na 

zmírnění dopadů na podnikatelské 

subjekty v souvislosti s pandemií 

COVID-19 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 40621 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o vratky finančních prostředků 

do státního rozpočtu z akcí realizovaných 

v rámci Operačního programu výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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22. 40632 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2021 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 2 na úhradu 

nákladů za sociální pohřby a poskytnutí 

finančních prostředků městské části 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23. 40676 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 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24. 40685 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 projektu z Národního 

programu Životní prostředí - NIV určený 

pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25. 40230 

 

 

k návrhu na změnu účelu a charakteru 

dotace poskytnuté MČ Praha - Kunratice 

z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 a 

ponechané k využití v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

26. 40282 

 

 

k návrhu na rozšíření účelu a částečnou 

změnu účelu a charakteru dotace 

ponechané MČ Praha - Koloděje k využití 

v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27. 40427 

 

 
 

ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. čtvrtletí 2021 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28. 40598 

 

 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva zdravotnictví na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s COVID - 19 a poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací MČ 

HMP a PO HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

29. 40640 

 

 

k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2021 a střednědobého výhledu 

rozpočtu hlavního města Prahy do roku 

2026 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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30. 40809 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy 

jako doplatku na jejich podílu na 

finančních prostředcích obdržených jako 

výnos daně z hazardních her a jako odvod 

z loterií v období od 1.12.2020 do 

31.12.2020 a k návrhu na poskytnutí 

účelových dotací městským částem hl. m. 

Prahy obdržených jako výnos daně z 

hazardních her v období od 1.1.2021 do 

31.5.2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

31. 40630 k revokaci usnesení Rady HMP č. 110 ze 

dne 4.2.1997 
 

radní Chabr   

32. 40574 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Střešovice, obec Praha 
 

radní Chabr   

33. 38276 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 1052/150 o výměře 99 m2, parc. 

č. 1052/151 o výměře 81 m2 a části 

pozemku parc. č. 1052/1 o výměře 85 m2 

v k.ú. Krč 

 

radní Chabr   

34. 40057 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2631/4 a parc. č. 3386/13 o 

celkové výměře 364 m2 vše v k.ú. Michle 

 

radní Chabr   

35. 40085 k návrhu na schválení úplatného převodu 

částí pozemku parc.č. 914/21 k.ú. Čimice 

 

radní Chabr   

36. 40217 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3340/3 o výměře 71 m2 v k. ú. 

Krč 
 

radní Chabr   

37. 40337 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3494/8 o výměře 34 m2 včetně 

zpevněné plochy v k.ú. Strašnice 

 

radní Chabr   

38. 40348 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 522/4 a parc. č. 522/5 k. ú. 

Veleslavín 

 

radní Chabr   

39. 40515 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 228/35 a 230/8 v k.ú. Modřany o 

úhrnné výměře 594 m2 

 

radní Chabr   

40. 40550 k návrhu úplatného převodu zastavěných 

pozemků parc. č. 432/17, 432/18 a 

432/19, vše v k.ú. Petrovice v rámci 

legislativy družstevní bytové zástavby 

platné do r. 1991 
 

radní Chabr   
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41. 40560 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 

č. 202/3 k. ú. Křeslice z vlastnictví České 

republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 

hlavního města Prahy dle § 17 odst. 3 

písmeno c) zákona č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

radní Chabr   

42. 40602 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Březiněves, Lochkov a Nebušice z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 

vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

radní Chabr   

43. 39894 k Dohodě o ukončení dílčí smlouvy o 

nájmu reklamních ploch na stožárech 

veřejného osvětlení hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

44. 40504 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a následné smlouvy o zřízení 

věcného břemene se společností REMU 

s.r.o. 

 

radní Chabr   

45. 40121 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

46. 40424 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smluv o výpůjčce 

 

radní Chabr   

47. 40587 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   

48. 40341 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

akce č.45153 Dermatoskop příspěvkové 

organizace hl.m. Prahy Městská 

poliklinika Praha 

 

radní Johnová   

49. 40665 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   

50. 40358 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a v kap. 09 - Vnitřní správa 

 

radní Šimral   
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51. 40577 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratky 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

52. 40458 k návrhu na změnu zápisu Gymnázia, 

Střední odborné školy, Základní školy a 

Mateřské školy pro sluchově postižené, 

Praha 2, Ječná 27, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

53. 40682 k návrhu odpovědi na stížnost na 

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, 

Loučanská 520 

 

radní Šimral   

54. 40688 k přidělení účelového neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu školám a 

školským zařízením kraje Hlavní město 

Praha 

 

radní Šimral   

55. 40660 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT určený na dotační program 

"Podpora nadaných žáků základních a 

středních škol v roce 2021" 

 

radní Šimral   

56. 40745 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z MŠMT určené na program "Podpora 

vzdělávání cizinců v povinném 

předškolním vzdělávání v roce 2021" 

 

radní Šimral   

57. 40234 

 

 

 

 

k návrhu na sloučení příspěvkové 

organizace Akademické gymnázium, 

škola hlavního města Prahy, Praha 1, 

Štěpánská 22 s organizací Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky 

hlavního města Prahy, s účinností od 

1.9.2021, s tím, že přejímající organizací, 

která převezme veškerá práva a závazky, 

bude příspěvková organizace Akademické 

gymnázium, škola hlavního města Prahy, 

Praha 1, Štěpánská 22 

 

radní Šimral   
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58. 40349 

 

 

 

 

 

k návrhu na částečný převod školských 

služeb poskytovaných příspěvkovou 

organizací HMP Pedagogicko-

psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, se 

sídlem Praha 3 - Žižkov, Lucemburská 

1856/40, a to v rozsahu činnosti 

vykonávané v územním pracovišti 

Lucemburská 1856/40, Žižkov, 130 00 

Praha 3 na příspěvkovou organizaci HMP 

Pedagogicko-psychologická poradna pro 

Prahu 10, se sídlem Praha 10 - Záběhlice, 

Jabloňová 3141/30a 
 

radní Šimral   

59. 40704 

 

 

k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích 

přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí České dědictví UNESCO za 

rok 2020 
 

radní Třeštíková   

60. 40207 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

61. 40648 k návrhu na schválení textu smlouvy o 

nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou 

a bytovým družstvem Bytové družstvo 

Smikova 
 

radní Zábranský   

62. 40651 k návrhu na schválení textu smlouvy o 

nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou 

a bytovým družstvem Bytové družstvo 

Vlčkova 
 

radní Zábranský   

63. 40693 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

64. 40478 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kapitole 09 na rok 2021 
 

ředitel MHMP   

65. 40582 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů v kap. 09 - vnitřní 

správa v roce 2021 
 

ředitel MHMP   

66. 40571 k návrhu na pronájem jiného služebního 

bytu hl.m. Prahy 
 

ředitel MHMP   

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

40619 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 

2019 

 

radní Johnová 

 


