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 P R O G R A M  
43. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 12. 2020  

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 41. jednání Rady HMP ze dne 30. 11. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38663 

 

 

 

VH 

k personální změně v dozorčí radě 

společnosti Operátor ICT, a.s. 

 

 

 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 M. Fišer, předs.  

předst. Operátor  

ICT, a.s. 

M. Bláha, předs.  

dozorčí rady  

Operátor ICT, a.s. 

 

3. 38575 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Technologická servisní podpora 

infrastrukturních prvků“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Mgr. Károly 

4. 38264 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Integrace systémů spisových služeb s 

centrálním systémem pro zaručené 

elektronické podpisy a pečetě“ 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Krch 

5. 38382 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Rámcová dohoda na zpracovatele 

funkčních zadání, systémového 

integrátora, quality assurance pro 

integraci dalších IS na IP“ 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Krch 

6. 38262 

 

 

 

 

k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Centrální Systém Pečetění 

elektronických dokumentů v souladu s 

nařízením eIDAS a jeho integrace do IS 

MHMP, MČ a městských organizací“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Krch 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

7. 38271 

 

 

 

k předložení smluv o převodu správy 

majetku, darovacích smluv, dílčího 

příkazu a objednávky za účelem 

deinstalace, přesunu a instalace/předání k 

uskladnění chytrých laviček 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35 Ing. Krch 

M. Fišer, MBA,  

předs. předst.  

OICT, a.s. 

 

8. 38831 k realizaci usnesení Rady HMP č. 2823 ze 

dne 16. 12. 2019 a uzavření Smlouvy o 

zajištění provozuschopnosti Městského 

kamerového systému hlavního města 

Prahy se společností Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40 Ing. Krch 

T. Jílek, předs.  

předst. THMP,  

a.s. 

 

9. 38299 k záměru odboru evropských fondů 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Evaluace aktivit v rámci PO3 se 

zaměřením na sociální podnikání a 

sociální bydlení“ 

 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.45 Ing. Andrle 

10. 38900 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 

Prahy na rok 2021 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.50 Ing. Lísal, MBA 

11. 38303 ke způsobu zastupování zájmů hl. m. 

Prahy při rozvoji lokality nádraží 

Smíchov a navazujících území 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.55  

12. 38368 k návrhu Memoranda o koordinovaném 

rozvoji území Palmovky 

 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.00  

13. 38911 

 

 

ke schválení dokumentace Spolkového 

dostupného bydlení v hl. m. Praze 
 

 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.05 P. Urbánek,  

ředitel PDS, p.o. 

 

 

14. 38869 

 

 

 

k návrhu na podání správní žaloby proti 

rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve 

věci stavby vodního díla „Plavební 

komora Praha - Staré Město“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.10  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 38032 

 

 

k aktualizaci přílohy č. 4 Smlouvy o 

poskytování služeb č. 

INO/54/11/010585/2016 uzavřené dne  

19. 7. 2016 pro rok 2021 a dále k uzavření 

Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 

INO/54/11/010585/2016 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.15 RNDr. 

Kyjovský 

16. 38678 

 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníků zadávacího řízení a ke zrušení 

zadávacího řízení veřejné zakázky s 

názvem "Začlenění části Výstaviště ke 

krajinářskému parku Stromovka" a k 

záměru realizace nového zadávacího 

řízení 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.20 RNDr. 

Kyjovský 

17. 38595 k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č.8548 

Kanalizační sběrač H - prodloužení do 

Běchovic, etapa 0002 stoka H2, 

Běchovická", geotechnický monitoring 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.25 Ing. Freimann 

18. 38348 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele veřejné zakázky  na 

stavební práce s názvem "Stavba č. 0079 

MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - III. etapa 

protihlukových opatření v ul. V 

Holešovičkách a okolí" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.30 Ing. Freimann 

19. 38608 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace na výstavbu dvou podchodů u 

ulice Kbelská včetně návazných 

komunikací pod železniční tratí Praha 

Vysočany - Lysá nad Labem 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.35 Ing. Freimann 

20. 38880 

 

 

k záměru odboru dopravy MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Mobilní systém 

liniového řízení a provozních dopravních 

informací" 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.40 Ing. Šíma 

21. 38890 

 

 

k uzavření příkazní smlouvy s 

Technickou správou komunikací hl.m. 

Prahy, a.s. 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.45 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 38922 

 

 

k problematice vyhrazených jízdních 

pruhů pro BUS a k návrhu revokace 

usnesení ZHMP č. 21/27 ze dne 

12.11.2020 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.50 Ing. Šíma 

23. 38274 

 

 

 

k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu 

částí pozemků a výpůjčce objektů č. 

6458015320 na vybrané prvky "Drážní 

promenády" mezi Správou železnic, státní 

organizací a hlavním městem Prahou 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Chabr 

11.55 Ing. Rak 

24. 38799 k návrhu na schválení rozpočtů 

příspěvkových organizací hlavního města 

Prahy na rok 2021 a střednědobých 

výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací hlavního města Prahy na roky 

2022 a 2023 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.00  

25. 38505 

 

 

VH 

k určení auditora společnosti TRADE 

CENTRE PRAHA a.s. za rok 2020 

 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.05 F. Veselý, předs.  

předst. TCP, a.s. 

Mgr. Kubíček,  

předs. dozorčí  

rady TCP, a.s. 
 

26. 38802 k věcnému záměru na přijetí nového znění 

nařízení, kterým se vydává tržní řád 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.10 JUDr. Novaková 

27. 37985 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0582 v roce 2020 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 12.15 PhDr. Klinecký 

28. 37613 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování osobních nákladů v 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" 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 12.20 PhDr. Klinecký 

29. 38592 k návrhu na zajištění financování 

investičních akcí č. 45601 Sanace 

suterénu I. etapa a č. 45602 Venkovní 

visutá terasa z rozpočtu vlastního hl.m. 

Prahy 
 

- elektronicky 
 

radní Johnová 12.25 Mgr. Ježek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

30. 38703 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce s 

poskytovateli zdravotních služeb 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 12.30 Mgr. Ježek 

31. 37708 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové 

individuální účelové investiční dotace z 

kap. 0581 Městské části Praha 14 a na 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 

rok 2020 v částce 1,424 mil Kč. 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 12.35 Mgr. Ježek 

32. 38759 

 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuální 

jednorázové neivestiční účelové dotace 

společnostem REHAFIT, o.p.s., 

Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., 

neposkytnutí individuální jednorázové 

neivestiční účelové dotace společnosti 

Nadační fond Kapka naděje a na 

poskytnutí investiční dotace Městské části 

Praha 9 

 

 

 

radní Johnová 12.40 Mgr. Ježek 

33. 38928 

 

 

k návrhu na dofinancování lékařské 

pohotovostní služby zajišťované a 

financované hlavním městem Prahou v 

roce 2020 

 

 

 

radní Johnová 12.45 Mgr. Ježek 

34. 36642 

 

 

ke schválení zásad projektu Dostupné 

družstevní bydlení v hl. m. Praze 

 

- přerušen 15.6.20 

- stažen 29.6.20 

- elektronicky 

 

radní Kordová 

Marvanová 

12.50 Ing. Žabka 

35. 38737 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1584 ze 

dne 3. 8. 2020  a usnesení Rady HMP č. 

1994 ze dne 14. 9. 2020 k návrhu na 

udělení dotací prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

a k návrhu na udělení dotací  a dalším 

administrativním procesům  

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaného z 

Operačního programu Praha -pól růstu 

ČR, výzvy č. 2 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 12.55 Ing. Žabka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

36. 38760 

 

 

k administrativní procesům projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaná z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR, výzva č. 2 

 

 

 

radní Šimral 13.00 Ing. Žabka 

37. 38779 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 

služeb při zavedení systému hodnocení 

vzdělávacích příležitostí 

 

 

 

radní Šimral 13.05 Ing. Žabka 

38. 38389 

 

 

 

 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 

43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - 

výstavba tělocvičny; zhotovitel", k návrhu 

na zrušení budoucího originárního nabytí 

vlastnického práva k nemovitostem do 

majetku hl. m. Prahy, k návrhu budoucího 

originárního nabytí vlastnického práva k 

nemovitosti na základě této veřejné 

zakázky a k záměru odboru investičního 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, 

Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; 

předstihový záchranný archeologický 

výzkum" 

 

 

 

radní Šimral 13.10 Ing. Freimann 

39. 38857 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha 3 a Městské části Praha 22 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 13.15 Ing. Tunkl 

40. 38214 

 

 

ke zrušení přiznávání podílu na zisku 

členům představenstev obchodních 

společností se 100% majetkovou účastí 

hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 13.20  

41. 38149 k záměru odboru služeb MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Oprava fasád, 

pochozích ploch dvora a renovace oken 

NÚB" 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 13.25 Ing. Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

42. 38360 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o zajišťování služeb při 

provozování zařízení péče o děti 

zaměstnanců hlavního města Prahy č. 

INO/01/01/001523/2017 ze dne 22. 08. 

2017 

 

- elektronicky 

 

ředitel MHMP 13.30 Ing. Pekárková 

43.  Podání  13.35  

44.  Operativní rozhodování Rady HMP    

45. 38932 k návrhu programu jednání 22. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 12. 

2020 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 

2836 ze dne 7. 12. 2020 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 38711 k úpravě rozpočtu za účelem financování 

projektu Řízení ITI PMO III v roce 2020 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 38936 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2681 ze 

dne 30.11.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. 

Prahy za účelem financování projektů z 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR v roce 2020 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 38713 k opatření souvisejícímu s prominutím 

části nájemného společnosti Kavárna 

Maluj s.r.o. usnesením č. 1895 ze dne 31. 

8. 2020 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

4. 38670 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku v roce 2020 p.o. Botanická 

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

zahrada hl.m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

5. 36753 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. 

parc. 4378/6, 4452/8, 4453/3, 4561/5 a 

4562/2 v kat. ú. Horní Počernice do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6. 38834 

 

 

k návrhu na zvýšení celkových nákladů 

investiční akce p. o. Lesy hl.m. Prahy 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7. 38824 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí investiční dotace z 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 

2020 MČ Praha - Dolní Měcholupy, na 

koupi nebytových prostor za účelem 

zřízení nové služebny Městské policie hl. 

m. Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 38832 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 

– Doprava 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

9. 38337 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

  

10. 38875 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

11. 38811 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o finanční prostředky ze 

státního rozpočtu Ministerstva pro místní 

rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 5, 

Praha 10 a Praha 12 na úhradu nákladů za 

sociální pohřby 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

12. 38626 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o vratku finančních prostředků 

MČ Praha 3 do rozpočtu hl. m. Prahy 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 38820 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 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 4 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14. 38849 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s poskytnutím dotace na 

kompenzaci vícenákladů a výpadků 

zdrojů v souvislosti s epidemií Covid 19  

(Program podpory E) určené 

příspěvkovým organizacím krajů a obcí, 

obcím a městským částem hlavního města 

Prahy a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 38850 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí určený na podporu 

mimořadného finančního ohodnocení 

sociálních pracovníků na krajských 

úřadech v souvislosti s epidemií COVID 

19 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 38866 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer z Úřadu práce České republiky na 

výkon pěstounské péče určené pro MČ 

HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace MČ Praha 14 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 38884 k přijetí/vrácení účelových transferů ze 

státního rozpočtu a státních fondů a k 

navazujícím úpravám rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 38913 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl. m. Prahy 

obdržených jako výnos z daně z 

hazardních her a jako odvod z loterií v 

období od 1.6.2020 do 30.11.2020 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 38876 

 

 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 38887 

 

 

 

 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 12 a MČ 

Praha – Čakovice 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 38777 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté 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 
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22. 38951 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace městské části Praha - Dolní Chabry 

na vrub kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23. 38381 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 14 a 

Praha Dolní Chabry (pozemky v k.ú. Kyje 

a k.ú. Dolní Chabry) 
 

radní Chabr   

24. 38463 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 (Park Jezerka v k.ú. Michle, 

Nusle a pozemky v k.ú. Záběhlice) 

 

radní Chabr   

25. 38514 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 - Troja 

(pozemky v k.ú. Troja) 

 

radní Chabr   

26. 38221 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Gymnázium Jana 

Keplera, Praha 6, Parléřova 2 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 věci z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha 6 (pozemek v k.ú. Hradčany) 

 

radní Chabr   

27. 38423 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc. č. 1588/1 o výměře 2610 m2 v k.ú. 

Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 

00, do vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr   
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28. 38699 k návrhu na bezúplatné nabytí 8 ks sloupů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k. ú. Řepy z vlastnictví právnické osoby 

a spoluvlastnictví fyzických osob do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr   

29. 37782 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 2773 o výměře 148 m2 v 

k.ú. Chodov 

 

radní Chabr   

30. 38224 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc.č. 2513/309, parc.č. 2513/311, 

parc.č. 2513/312 a id. 1/2 pozemku 

parc.č. 2513/314, k.ú. Dejvice 

 

radní Chabr   

31. 38561 k návrhu na zrušení usnesení Rady hl.m. 

Prahy č. 608 ze dne 30.3.2020 a k návrhu 

na úplatný převod části pozemku parc.č. 

585/194 v k.ú. Bohnice 

 

radní Chabr   

32. 38572 k návrhu úplatného převodu části 

pozemku parc. č. 7/5 v k.ú. Hodkovičky, 

obec Praha 

 

radní Chabr   

33. 38617 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 1409/7 v k.ú. Běchovice 

 

radní Chabr   

34. 38709 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 

na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 

k.ú. Strašnice, obec Praha 

 

radní Chabr   

35. 38731 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 

na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 

k.ú. Střešovice, obec Praha 

 

radní Chabr   

36. 38347 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 

pozemku parc. č. 4026/4 a části pozemku 

parc. č. 4026/2 v k.ú. Libeň se Správou 

železnic, státní organizace 

 

radní Chabr   

37. 38571 k návrhu na zajištění provozování 

halových garáží situovaných pod objekty 

č.p. 628 a 629 ul. Limuzská, Praha 10, 

č.p. 2579 ul. Běhounkova, Praha 13 a č.p. 

3427 ul. Jordana Jovkova, Praha 12 

 

radní Chabr   

38. 36957 k návrhu na schválení nájemních smluv, 

dodatku k nájemní smlouvě a smluv o 

výpůjčce 

 

radní Chabr   

39. 38047 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám a  

uzavření smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   
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40. 38774 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Troja 

ve vlastnictví právnické osoby za 

pozemky v k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. 

Prahy a k návrhu na zřízení služebností 

 

radní Chabr   

41. 38485 

 

 

 

k návrhu směny pozemků v k.ú. 

Vysočany mezi hl.m. Prahou a Bytovým 

družstvem Krocínka 

 

radní Chabr   

42. 38768 

 

 

 

k návrhu na revokaci přílohy č. 2 usnesení 

Rady hl.m. Prahy č. 1228 ze dne 

15.6.2020 a k návrhu na schválení 

Smlouvou mezi zakladateli a Partnerské 

smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a 

hlavním městem Prahou 

 

radní Chabr   

43. 38865 

 

 

k návrhu na uzavření dodatků ke 

smlouvám mezi hl. m. Prahou a 

společností TRADE CENTRE PRAHA 

a.s. 

 

radní Chabr   

44. 38519 k převzetí hromadné akcie č. 2 

společnosti Technologie hlavního města 

Prahy, a.s. 

 

radní Chabr   

45. 38726 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kapitole 05 v roce 2020 

 

radní Johnová   

46. 38723 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 2020 

 

radní Johnová   

47. 38721 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

48. 38896 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 
 

radní Šimral   

49. 38861 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

50. 38682 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou, k návrhu na využití 

finančních prostředků fondu investic a 

rezervního fondu u příspěvkových 

organizací zřizovaných hlavním městem 

Prahou v roce 2020, k návrhu na odpis 

nedobytných pohledávek u příspěvkových 

organizací v působnosti odboru školství a 

mládeže MHMP a k návrhu na úpravu 

limitu prostředků na platy a limitu počtu 

zaměstnanců v kap. 0416 

 

radní Šimral   

51. 38833 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Gymnázium, Praha 4, 

Budějovická 680, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

52. 38893 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Soukromá 

vyšší odborná škola umění a reklamy, 

s.r.o., se sídlem Pošepného náměstí 

2022/2, 148 00 Praha 4, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

53. 38346 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Akademie řemesel Praha - 

Střední škola technická, se sídlem Zelený 

pruh 1294/52, Krč, Praha 4, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

54. 38650 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední průmyslová 

škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, 

Družstevní ochoz 3 

 

radní Šimral   

55. 38812 k návrhu na přiznání mimořádných 

odměn ředitelům a ředitelkám 

příspěvkových organizací zřízených 

hlavním městem Prahou za rok 2020 
 

radní Šimral   

56. 37891 k návrhu na neposkytnutí individuální 

investiční účelové dotace v oblasti sportu 

spolku ABC Braník fotbal, z. s. 

 

radní Šimral   

57. 38858 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkové organizace divadlo Minor 

 

radní Třeštíková   

58. 38764 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 

činnosti v r. 2020 příspěvkové organizace 

Městská knihovna v Praze 

 

radní Třeštíková   

59. 38558 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   
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60. 38659 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

61. 37397 

 

 

k návrhu na schválení textu smlouvy o 

nájmu bytů mezi hlavním městem Prahou 

a bytovým družstvem Bytové družstvo 

Vašátkova 

 

radní Zábranský   

62. 38225 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2020 v souvislosti s 

aktuálním výskytem onemocnění 

COVID-19 v České republice 

 

ředitel MHMP   

63. 38846 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 08 a kap. 09 a kapitálových 

výdajů v kap. 09 v roce 2020 

 

ředitel MHMP   

64. 38822 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

18.11.2020 do 24.11.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 


