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Z-9117 24/1 18.2.2021 k volbě předsedy Výboru kontrolního ZHMP 

Z-9008 24/2 18.2.2021 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

Z-8678 24/3 18.2.2021 ke schválení projektů v rámci 43. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-9062 24/4 18.2.2021 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-9013 24/5 18.2.2021 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-9035 24/6 18.2.2021 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 32) 

Z-8975 24/7 18.2.2021 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3351 a Z 3362 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 19) 

Z-9061 24/8 18.2.2021 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3195 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 
14) 

Z-9066 24/9 18.2.2021 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 939 (fáze "návrh", vlna 
CVZ I + II) 

Z-8977 24/10 18.2.2021 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3317 (fáze "zadání“, vlna 18) 

Z-9055 24/11 18.2.2021 k návrhu zadání změny ÚP – Z 3288 (fáze "zadání“, vlna 18) 

Z-8469 24/12 18.2.2021 k návrhu na pořízení změny ÚP - 416/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

Z-8825 24/13 18.2.2021 k návrhu na pořízení změny ÚP - 218/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 

Z-8823 24/14 18.2.2021 k návrhu na pořízení změny ÚP - 361/2019 (fáze "podnět", vlna 29) 

Z-6749 24/15 18.2.2021 k návrhu na pořízení změny ÚP - 108/2017 (fáze "podnět", vlna 16) 

Z-8790 24/16 18.2.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. parc. 2272 v kat. ú. Hostivař do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7608 24/17 18.2.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 781/2 v k.ú. Střešovice, obec 
Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-9078 24/18 18.2.2021 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace objektu č. 4 – Burza, Holešovická tržnice“ 

Z-9100 24/19 18.2.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m Prahy a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. m. Prahy z investiční rezervy pro 
MČ v kap. 10 rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 

Z-9018 24/20 18.2.2021 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.19/80 ze dne 17.9.2020 k  
návrhu na úplatné nabytí budovy č.p. 944 na pozemku parc. č. 1213 v k.ú. 
Holešovice 

Z-8725 24/21 18.2.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 100/40 a 61/1 k.ú. Břevnov do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-8960 24/22 18.2.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 737/85 v k.ú. Vysočany 

Z-8926 24/23 18.2.2021 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, chodníků, komunikační zeleně, 
svislého a vodorovného dopravního značení, 2 ks uličních vpustí a 
veřejného osvětlení včetně kabelového vedení na pozemcích parc.č. 
954/3, 958/5, 958/11 a 965/13 v k.ú. Jinonice, obec Praha a pozemků  
parc.č. 954/3, 958/5, 958/11 a 958/13 v k.ú. Jinonice, obec Praha z 
vlastnictví Nex development s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 
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Z-8968 24/24 18.2.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 277/16 v k.ú. 
Křeslice 

Z-8974 24/25 18.2.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/7 pozemků parcelní číslo 2316/5 a 
2316/6 v k.ú. Vršovice 

Z-8937 24/26 18.2.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí 1ks přeloženého sloupu veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení v k.ú. Dejvice z vlastnictví fyzické osoby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-8912 24/27 18.2.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí 38 ks sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Modřany z vlastnictví společnosti Modřanský háj 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-9087 24/28 18.2.2021 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha 4, Praha 10, Praha 14, Praha 17 a 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem 
Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 14, Praha - Dolní Počernice 

Z-9150 24/29 18.2.2021 k návrhu Adaptace národní strategie očkování na situaci a potřeby 
hlavního města Prahy 

Z-9038 24/30 18.2.2021 poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 2021 v 
oblasti sociálních služeb na základě Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 
2021 - Doplňková síť 

Z-9070 24/31 18.2.2021 poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2021 v oblasti sociálních 
služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na 
území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2021“ a úpravu 
rozpočtu 

Z-9098 24/32 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy v působnosti odboru 
sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy - Program v oblasti 
rodinné politiky pro rok 2021 

Z-9051 24/33 18.2.2021 k administrativním procesům projektu Specializované vouchery, výzvy č.2 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Z-9058 24/34 18.2.2021 k administrativním procesům projektu Pražský voucher na inovační 
projekty spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR; výzva č. 2 

Z-9080 24/35 18.2.2021 k administrativním procesům projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR;  výzva 
č.2 

Z-9136 24/36 18.2.2021 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním 
příspěvkem č. INO/53/01/001756/2020 ze dne 4.6. 2020 

Z-8957 24/37 18.2.2021 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
automobilní a informatiky 

Z-8984 24/38 18.2.2021 k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol 

Z-9167 24/39 18.2.2021 k pilotnímu testování žáků na území HMP na Covid 19 

Z-9050 24/40 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci "Programu v oblasti podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021" 
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Z-9023 24/41 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2021 městským částem hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu kap. 
06 

Z-8999 24/42 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací Integračnímu centru Praha o.p.s. na zajištění 
bazálního chodu organizace v r. 2021 a na realizaci projektu "Interkulturní 
pracovníci - služby ve veřejných institucích 2021" 

Z-9014 24/43 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace Kreativní 
Praze, z.ú. v roce 2021 

Z-8553 24/44 18.2.2021 k návrhu změny právní formy obecně prospěšné společnosti Činoherní 
klub, o.p.s. na zapsaný ústav 

Z-9042 24/45 18.2.2021 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků projektu OP 
Zaměstnanost EU-MHMP - sociální bydlení z roku 2020 do roku 2021 v 
kap. 08 - Hospodářství 

Z-9037 24/46 18.2.2021 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci projektu 
"MHMP - sociální bydlení", financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, městským částem Praha 3 a Praha 7 

Z-9041 24/47 18.2.2021 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou 
splatnosti převyšující 18 měsíců se stávající uživatelkou bytu zvláštního 
určení ve vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-9144 24/48 18.2.2021 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 
 


