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 P R O G R A M  
37. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 11. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

K odsouhlasení - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 8. 11. 2021 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  40397 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Zajištění podpory a rozvoje agendového 

informačního systému pro podporu 

výkonu činností pořizování územně 

plánovacích podkladů a dokumentací hl. 

m. Prahy“ 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.10 Ing. Krch  

3.  42451 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Pořízení nových procesních modulů a 

modernizace stávajících modulů v rámci 

IS PKO dle novely zákona o místních 

poplatcích “ 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.15 Ing. Krch 

4.  42391 k personálním změnám v Komisi Rady hl. 

m. Prahy pro ICT a v Řídící radě CMK 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.20 Ing. Krch 

5.  42229 k návrhu Memoranda o porozumění mezi 

hl. m. Prahou a Mastercard Europe SA 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

10.25 Ing. Petr 

6.  42358 k návrhu uzavření Memoranda o 

vzájemné spolupráci mezi hlavním 

městem Prahou a Středočeským krajem 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

10.30 Ing. Petr 

7.  42110 k záměru realizace pěšího propojení 

Palmovka - Švábky - Rohanský ostrov 

(investiční akce 0045886 - Palmovka - 

úpravy prostupu, přípravné investice) 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.35 P. Urbánek, 

ředitel 

Pražské 

developerské 

společnosti  



 2 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8.  41564 k návrhu dalšího postupu přípravy 

projektu bytové výstavby "Nové Dvory – 

Projekt 4 - Bytový soubor Jalový Dvůr" 

 

- stažen dne 20.9.21 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Zábranský 

 

10.40 P. Urbánek, 

ředitel 

Pražské 

developerské 

společnosti 

9.  42288 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku 

"Provozování sběrného dvora ve 

vlastnictví zadavatele na území městské 

části Praha 12" 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.45 RNDr. Kyjovský 

10.  42228 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku 

"Provozování sběrného dvora na území 

městské části Praha Ďáblice" 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.50 RNDr. Kyjovský 

11.  41945 

 

 

 

k návrhu na uzavření smluv o smlouvách 

budoucích kupních k pozemkům v k.ú. 

Stodůlky do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.55 Ing. Kalina, MBA 

12.  42312 

 

 

 

ke jmenování komisí pro otevírání 

nabídek/pro posouzení 

kvalifikace/hodnotící komise v zadávacím 

řízení pro veřejné zakázky "Stavba č. 

42821 Dvorecký most; stavební práce" a 

"Stavba č. 42821 Dvorecký most; 

technický dozor investora" 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

 

11.00 Ing. Kalina, MBA 

13.  41575 

 

 

 

 

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací na budoucí bezúplatný 

převod vlastnického práva k části dálnice 

D1 na území hlavního města Prahy, a to 

konkrétně v úseku km 0,0 - km 5,2, a to 

včetně všech pozemků a stavebních 

objektů příslušného úseku dálnice D1 v 

rámci vzájemného majetkoprávního 

vypořádání staveb pozemních 

komunikací, silničních pozemků a dalších 

nemovitostí souvisejících se stavbou 

dálnice D0 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

 

11.05 Ing. Šíma 

14.  41181 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky 

hl.m. Prahy 
 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

11.10 Ing. Rott 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15.  41821 k návrhu na schválení návrhu započtení 

plochy pozemku hlavního města Prahy 

pro výpočet koeficientů míry využití 

území pro Rezidence Holešovice s.r.o. 

 

 

radní Chabr 

 

11.15 Mgr. Dytrychová 

16.  41740 k návrhu na uzavření dohody o výkonu 

spoluvlastnických práv a správě společné 

věci 

 

 

radní Chabr 

 

11.20 Ing. Rak  

17.  41275 k návrhu na uzavření dohod o uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři se lhůtou 

splatnosti na 36 měsíců s nájemci 

nebytových prostor ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

 

radní Chabr 

 

11.25 

 

 

Ing. Rak  

18.  41463 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1474 ze 

dne 12.6.2018 k návrhu na majetkoprávní 

řešení - pozemek parc. č. 1308/3 k.ú. 

Vokovice 

 

 

radní Chabr 

 

11.30 

 

 

Ing. Rak  

19.  42378 k návrhu na možný způsob řešení 

majetkoprávních vztahů 

 

 

radní Chabr 

 

11.35 Ing. Rak 

20.  39792 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Domov 

sociálních služeb Vlašská na rok 2021, 

úpravu rozpočtu vlastního HMP v kap. 

0582 v roce 2021 a úpravu celkových 

nákladů investiční akce Domova 

sociálních služeb Vlašská 

 

 

radní Johnová 

 

11.40 Ing. Mezková,  

MPA 

21.  37403 

 

 

 

 

k záměru odboru investičního MHMP na 

realizaci mezinárodní otevřené 

dvoufázové architektonicko-urbanistické 

soutěže o návrh "Stavba č. 8211 

Administrativně-technická budova ZZS"  

a ke jmenování poroty 

 

 

radní Johnová 

  

11.45 Ing. Kalina, MBA 

22.  41943 k záměru odboru SML MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Gymnázium 

Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a 

zateplení stropu 5. NP" 

 

 

radní Šimral  

 

11.50 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23.  42138 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 

nájemní smlouvě s Kongresovým centrem 

Praha, a.s. za účelem zajištění výstavních 

prostor pro konání veletrhu vzdělávání 

Schola Pragensis 2022 

 

 

radní Šimral  

 

11.55 Mgr. Němcová 

24.  41724 k návrhu Dotačního systému hlavního 

města Prahy v oblasti kultury a umění na 

léta 2022 – 2027 

 

- stažen dne 1.11.21 

 

radní Třeštíková 

 

12.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D.  

25.  42215 

 

 

 

 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

kap. 10 a příspěvkových organizací v roce 

2021 

 

radní Třeštíková 

  

12.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D.  

Ing. Pecháček, 

ředitel Divadla 

Minor 

Mgr. Štědroň, 

Ph.D., ředitel 

Divadla Na 

zábradlí 

E. Kulhánek, 

ředitel Hudebního  

divadla v Karlíně 

Mgr. Rozehnal, 

ředitel Hvězdárny 

a planetária HMP 

RNDr. Řehák, 

ředitel Městské 

knihovny v Praze 

Ing. arch. Kučera, 

ředitel Národní  

kulturní památky 

Vyšehrad  

J. Schmid, 

ředitel Studia  

YPSILON 

Mgr. Hrbek, 

Ph.D. 

ředitel Švandova 

divadla na  

Smíchově 

D. Kirschnerová, 

ředitelka divadla 

Spejbla a  

Hurvínka 

PhDr. Strnadová, 

ředitelka Muzea 

hl. m. Prahy 

 

26.  41878 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 01 a 06 

a příspěvkové organizace Muzeum hl. m. 

Prahy v roce 2021 

radní Třeštíková 

 

12.10 MgA. Sulženko, 

Ph.D.  

PhDr. Strnadová, 

 ředitelka Muzea 

 hl. m. Prahy  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

27.  42126 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Galerie hlavního 

města Prahy 

 

radní Třeštíková 

 

12.15 

 

 

MgA. Sulženko, 

Ph.D.  

PhDr. Juříková, 

ředitelka Galerie 

hl. m. Prahy 

  

28.   Podání    

29.   Operativní rozhodování Rady HMP    

30.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42296 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.  42337 k návrhu na změnu zástupce hl.m. Prahy v 

Komisi pro zemědělství a venkov Rady 

Asociace krajů ČR - revokace usnesení 

Rady HMP č. 2967 ze dne 27. 11. 2018 k 

návrhu zástupců hl.m. Prahy do 

odborných orgánů Rady Asociace krajů 

ČR a k pověření zastupování hl.m. Prahy 

v orgánech Svazu měst a obcí ČR ve 

volebním období 2018 - 2022 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

  

3.  42277 k návrhu na změnu tajemníka Komise 

Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního 

sálu hl. m. Prahy 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

  

4.  42250 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

- Městská infrastruktura 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

5.  42276 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku v roce 2021 p. o. Botanická 

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

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

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6.  41644 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a 

kap. 0924 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

7.  42238 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 v souvislosti s realizací energeticky 

úsporných a adaptačních opatření III. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

8.  42105 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

se Sdružením ÚČOV v rámci stavby č. 

6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 

Císař. ostrově, etapa 0001 Nová vodní 

linka 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

9.  41626 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o spolupráci se společností 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření 

ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 

kalové hospodářství 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

10.  42239 k výměně akcií společnosti VODA 

Želivka, a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

11.  38422 

 

 

 

k návrhu na uzavření Dohody o předání a 

převzetí práv a závazků investora s 

Městskou částí Praha-Přední Kopanina a 

úpravu rozpočtu příjmů a kapitálových 

výdajů minulých let (tj. 2015-2020) 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

12.  42403 k návrhu na úpravu tarifu PID pro 

přepravu zavazadel/psů na mezikrajských 

linkách mezi Prahou, Středočeským 

krajem a dalším krajem nebo mezi 

Středočeským krajem a dalším krajem 

mimo Hl. m. Prahu 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

13.  42363 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

14.  42161 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva pro místní rozvoj z 

Operačního programu Technická pomoc 

na financování projektu Řízení ITI 

Pražské metropol. oblasti III. 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15.  42374 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 určený pro 

MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 3 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

16.  42245 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním "Digitalizace projektu 

Hotel Good Luck v Městských divadlech 

pražských" 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17.  42300 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu ze Státního 

fondu životního prostředí v souvislosti s 

financováním projektu z Norských fondů 

- investice určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 7 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18.  42336 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

19.  42371 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva vnitra na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení 

strážníků obecních a městských policií v 

roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-

19 v letech 2020 a 2021, za finanční 

spoluúčasti obcí, které zřídily obecní a 

městskou policii 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

20.  42386 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

21.  42347 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Ministerstva pro místní rozvoj určené pro 

MČ Praha 5 na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městské části hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

22.  42088 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 

INO/16/06/000382/2019 o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci MČ Praha 18 

a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2021 v souvislosti s přijetím mimořádné 

splátky návratné finanční výpomoci od 

městské části Praha 18 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

23.  41825 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 684/2 a 

spoluvlastnického podílu o velikosti id. 

4/5  na pozemku  parc. č. 684/7, vše k.ú. 

Libeň 

 

radní Chabr 

 

  

24.  41767 k návrhu na bezúplatný převod 

nemovitosti v k.ú. Pavlíkov, obec 

Pavlíkov 

 

radní Chabr 

 

  

25.  41625 k návrhu na úplatné nabytí movitých a 

nemovitých věcí v k. ú. Újezd nad Lesy 

(lokalita sídliště Rohožník) z vlastnictví 

společnosti České dráhy, a.s. do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

26.  41217 k návrhu na bezúplatné nabytí 

komunikace, chodníků, 147 ks 

parkovacích stání, 9 ks hnízd 

kontejnerových stání, schodiště, opěrné 

zídky, zeleně, zpevněných ploch, 25 ks 

uličních vpustí s přípojkou, 14 ks svislého 

dopravního značení, vodorovného 

dopravního značení, uličního 

štěrbinového žlabu vč. vsaku, pozemků 

parc. č. 523/734, parc. č. 523/737, parc. č. 

539/20, parc. č. 544/50, parc. č. 544/51, 

parc. č. 544/56, parc. č. 544/64, parc. č. 

544/65, parc. č. 544/66, parc. č. 544/84, 

parc. č. 544/99, parc. č. 570/9 a parc. č. 

570/11 vše v k. ú. Horní Měcholupy, obec 

Praha, z vlastnictví právnických osob do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

27.  42082 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc.č. 1573/41 a parc.č. 1573/42, oba v 

k.ú. Dejvice z vlastnictví České republiky, 

příslušnost hospodařit s majetkem státu 

pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 

vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

28.  41996 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Lochkov, Michle, Miškovice a 

Modřany z vlastnictví České republiky s 

právem hospodaření s majetkem státu pro 

Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

29.  42153 k návrhu na bezúplatné nabytí 

spoluvlastnických podílů na pozemcích v 

k. ú. Hostivař, Hrdlořezy, Košíře a 

Lahovice z vlastnictví České republiky s 

právem hospodaření s majetkem státu pro 

Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 

vlastnictví hlavního města Prahy 

 

radní Chabr 

 

  

30.  42193 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě parkovacího 

krytí č. 96/23, umístěného na pozemku ve 

vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Troja, obec 

Praha 

 

radní Chabr 

 

  

31.  42188 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti s 

Dopravním podnikem hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

 

radní Chabr 

 

  

32.  41601 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 

směnné smlouvě a smlouvě o zřízení 

služebnosti č. SME/35/05/010624/2020 ze 

dne 28.12.2020 

 

radní Chabr 

 

  

33.  41841 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 - 

Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav) 

 

radní Chabr 

 

  

34.  41986 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 8 

(nemovitosti v k.ú. Libeň) 

 

radní Chabr 

 

  

35.  42111 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkových organizací v 

působnosti SOV MHMP v roce 2021 

 

radní Johnová 
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36.  42309 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

0416 

 

radní Šimral  

 

  

37.  42191 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

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

sport 

 

radní Šimral  

 

  

38.  42086 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládeže a sportu 

 

radní Šimral  

 

  

39.  42325 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral  

 

  

40.  42221 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral  

 

  

41.  42033 K návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Fakultní základní umělecká 

škola Hudební a taneční fakulty AMU v 

Praze v rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral  

 

  

42.  42030 K návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola 

Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, 

Cukrovarská 1 v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral  

 

  

43.  42195 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední odborné učiliště 

gastronomie, se sídlem U Krbu 521/45, 

108 00 Praha 10, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral  

 

  

44.  42213 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Základní 

škola a gymnázium Square s.r.o., se 

sídlem Svatoslavova 333/6, Nusle, 140 00 

Praha 4 v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral  

 

  

45.  42189 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

škola hotelnictví a gastronomie 

International, s.r.o., se sídlem Praha 6, 

Laudova 1024/10 

 

radní Šimral  
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46.  42211 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelkám a ředitelům příspěvkových 

organizací zřízených hlavním městem 

Prahou v působnosti odboru školství, 

mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral  

 

  

47.  42246 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v 

roce 2021 

 

radní Třeštíková 

 

  

48.  42301 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

  

  

49.  42343 

 

 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2713 ze 

dne 1. 11. 2021 a k návrhu na podnájem 

bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

42354 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 

primátor hl. m. 

Prahy 

41984 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.9.2021 

na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 


