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N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 28. 4. 2022 od 8,30 hod. 
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 29. 4. 2022 od 8,30 hod) 

 
  

  Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

1  Z-10180 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě 
Programu podpory cestovního ruchu pro rok 2022 
 

radní Třeštíková U-707 
4.4.22 

2  Z-10165 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
kap. 06 a 09 v roce 2022 
 

radní Třeštíková R-43429 
19.4.22 

3  Z-10231 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 14 v 
roce 2022 
 

radní Třeštíková R-43675 
19.4.22 

4  Z-10331 k návrhu změny v Dotačním systému hlavního města Prahy v 
oblasti kultury a umění na léta 2022 – 2027 
 

radní Třeštíková R-43917 
19.4.22 

5  Z-10330 k návrhu na schválení dokumentu Kulturní politika hlavního 
města Prahy 22+ 
 

radní Třeštíková 
 

R-43726 
19.4.22 

6  Z-10198 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2022 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

R-43521 
19.4.22 

7  Z-10216 ke schválení projektů v rámci 61. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

primátor  
hl.m. Prahy 

U-752 
11.4.22 

8  Z-9326 k návrhu změn ÚP - Z 3140, Z 3163 a Z 3174 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-758 
11.4.22 

9  Z-10164 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3267 (fáze „návrh“ + 
„OOP“, vlna 17) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-39 
17.1.22 

10  Z-9736 k návrhu změny ÚP - Z 3343 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 19) I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-41879 
19.4.22 

11  Z-10258 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3813 (fáze "návrh" + 
"OOP", samostatně pořizovaná změna) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43784 
19.4.22 

12  Z-10266 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3161 (fáze "návrh" + 
"OOP", vlna 12) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43807 
19.4.22 

13  Z-10267 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3543 (fáze "návrh" + 
"OOP", samostatně pořizovaná) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43808 
19.4.22 
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14  Z-10281 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3433/00 (fáze "zadání", 
samostatně projednávaná) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43847 
19.4.22 

15  Z-10280 k návrhu změny ÚP Z 3477 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 26) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43861 
19.4.22 

16  Z-10296 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3432 (fáze "návrh" + 
"OOP", samostatně pořizovaná změna) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43906 
19.4.22 

17  Z-10286 k návrhu na vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43875 
19.4.22 

18  Z-7393 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 28/2018 (fáze „podnět“, 
vlna 07) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-759 
11.4.22 

19  Z-8859 k návrhu na pořízení změny ÚP - 425/2019 (fáze "podnět", vlna 
30) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-760 
11.4.22 

20  Z-8947 k návrhu na pořízení změny ÚP - 45/2020 (fáze "podnět", vlna 
31) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-761 
11.4.22 

21  Z-10323 k návrhům na pořízení změn ÚP - (fáze "podnět", vlna 40) 
 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

R-43970 
19.4.22 

22  Z-9068 k návrhu na pořízení změny RP „Územní plán zóny Anenská“ 
(fáze „podnět", samostatně pořizovaný) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-762 
11.4.22 

23  Z-9718 k návrhu na pořízení změny RP „Územní plán zóny Anenská“ – 
Bartolomějská blok č. 20 (fáze „podnět", samostatně pořizovaný) 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 

U-763 
11.4.22 

24  Z-10254 k návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2022 a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-43734 
19.4.22 

25  Z-10191 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 
pro rok 2022 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-694 
4.4.22 

26  Z-9884 ke schválení budoucího originárního nabytí vlastnického práva k 
nemovitostem do vlastnictví hl.m. Prahy na základě veřejné 
zakázky "Stavba č. 42973 Výstavba has. zbrojnice Praha 13" 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

U-765 
11.4.22 

27  Z-10230 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 414/5, 414/22, 
414/23, 431/20 a 431/31 v kat. ú. Třeboradice do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

náměstek primátora 
Hlubuček 

R-42601 
19.4.22 

28  Z-10200 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 2022 a návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

U-696 
4.4.22 
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29  Z-10293 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 110/2022 o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2022 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-43904 
19.4.22 

30  Z-9988 k návrhu na schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 
specifikující způsob a podmínky bezúplatného převodu a 
převzetí drážního mostu realizovaného v rámci stavby č. 44812 
Podjezd Bubny 
 

náměstek primátora  
Scheinherr 

R-42863 
19.4.22 

31  Z-10306 ke "Smlouvě o úvěru" a "Dohodě o podřízenosti"  pro společnost 
Pražská plynárenská, a.s. a k návrhu úpravy rozpočtu vlastního 
HMP 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-43802 
19.4.22 

32  Z-10285 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-43793 
19.4.22 

33  Z-10264 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Běchovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 a k 
úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-43805 
19.4.22 

34  Z-10271 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1  k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000403/2021  o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 18 a na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 
2022 v souvislosti s přijetím mimořádné splátky návratné 
finanční výpomoci od MČ Praha 18 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

R-43822 
19.4.22 

35  Z-10126 k žádosti MČ Praha - Benice o změnu účelu finančních 
prostředků obdržených v roce 2021 jako podíl z obdrženého 
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení a z výnosu daně z technických her na účel sport 
 

náměstek primátora 
Vyhnánek 

U-788 
11.4.22 

36  Z-10303 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Směnné smlouvě o směně 
nemovitostí a smlouvě o zřízení služebnosti č. 
SME/35/05/013686/2022 
 

radní Chabr R-43888 
19.4.22 

37  Z-10184 k návrhu směny pozemků parc. č. 1893 a 1895/1 v k.ú. Hostivař, 
obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za pozemek parc. č. 2345 
v k.ú. Hostivař, obec Praha, ve vlastnictví fyzických osob a 
zřízení služebnosti 
 

radní Chabr U-729 
4.4.22 

38  Z-9833 k návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 922/1, 1068/1 a 910/1 
v k.ú. Hodkovičky, obec Praha 
 

radní Chabr U-806 
11.4.22 

39  Z-9767 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3539/2 v k.ú. 
Žižkov 
 

radní Chabr U-610 
21.3.22 

40  Z-9543 k návrhu na schválení úplatného převodu spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 2/6 na pozemku parc.č. 2423/3 v k.ú. 
Chodov, obec Praha 
 

radní Chabr U-661 
28.3.22 

41  Z-9875 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2621/22 o 
výměře 97 m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr U-662 
28.3.22 
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42  Z-10042 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.30/36 ze dne 
14.10.2021 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků 
parc. č. 671/10 o výměře 33 m2 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 4/5 pozemku  parc. č. 671/2 o výměře  716 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Chabr U-663 
28.3.22 

43  Z-10125 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 4184/14 o výměře 
6 m2 v k.ú. Strašnice 
 

radní Chabr U-664 
28.3.22 

44  Z-9003 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č.  178 v k. ú. Libeň a 
zřízení bezúplatné služebnosti 
 

radní Chabr U-730 
4.4.22 

45  Z-10078 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2177/4 v k.ú. 
Střešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví fyzických osob 
 

radní Chabr U-731 
4.4.22 

46  Z-10141 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemku parc. č. 
1798/361 k.ú. Hlubočepy 
 

radní Chabr U-732 
4.4.22 

47  Z-9952 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 848/2 v k.ú. 
Nové Benátky 
 

radní Chabr R-42754 
19.4.22 

48  Z-10214 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1759/3 v k.ú. Liboc 
 

radní Chabr R-43582 
19.4.22 

49  Z-10240 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 129/13 o výměře 
52 m2, v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr R-43710 
19.4.22 

50  Z-10242 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2616/9 o výměře 3 
m2, v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr R-43713 
19.4.22 

51  Z-10112 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Radlice parc.č. 
370/41 a parc.č. 370/42 z vlastnictví právnické osoby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-611 
21.3.22 

52  Z-10215 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4422/1, parc. č. 
4422/10, parc. č. 4422/12, parc. č. 4427/15 a parc. č. 4422/16, 
vše k.ú. Žižkov z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr U-807 
11.4.22 

53  Z-10199 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 557/1, parc. č. 
557/18, parc. č. 557/20, parc. č. 557/22, parc. č. 557/23, parc. č. 
557/24, parc. č. 557/27, parc. č. 557/29, parc. č. 557/30, parc. č. 
557/32, parc. č. 557/33 a parc. č. 557/34, všechny v k. ú. 
Lahovice, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-43512 
19.4.22 

54  Z-10209 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 4816/37 v k.ú. 
Smíchov, obec Praha, do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr R-43557 
19.4.22 

55  Z-10104 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/85 ze dne 19.9.2019 
k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov parc.č. 
2429/12, parc.č. 2429/13 a parc.č. 2432/2 z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr U-612 
21.3.22 
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56  Z-10197 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.18/40 ze dne 
27.5.2004 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví nemovitostí 
v k.ú. Střížkov, a to pozemků parc.č. 576/1 o výměře 143 419 
m2, parc.č. 576/2 o výměře 104 m2, parc.č. 578 o výměře 157 
m2, parc.č. 579/1 o výměře 12 m2 a parc.č. 581/1 o výměře 802 
m2 ( s příslušenstvím a porosty) a staveb bez čp. na pozemcích 
parc.č. 578 a parc.č. 579/1 z vlastnictví České republiky do 
vlastnictví hl.m. Prahy (Ďáblický hřbitov) 
 

radní Chabr R-43517 
19.4.22 

57  Z-9029 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1052/173 
v k.ú. Krč 
 

radní Chabr U-665 
28.3.22 

58  Z-10146 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hostavice, Krč, 
Kyje a Troja 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 U-666 
28.3.22 

59  Z-10142 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3168/100, o 
výměře 493 m2, v k.ú. Zbraslav, 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 U-734 
4.4.22 

60  Z-10174 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 492/2, o výměře 
22 m2, v k.ú. Dolní Chabry, 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 R-43452 
19.4.22 

61  Z-10232 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březiněves a 
Lysolaje 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 R-43682 
19.4.22 

62  Z-10134 k návrhu na bezúplatné nabytí 3 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Libuš a k. ú. Kamýk, obec Praha, z 
vlastnictví společnosti Rezidence Měcholupy s.r.o. do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-613 
21.3.22 

63  Z-10155 k návrhu na bezúplatné nabytí 26 ks sloupů veřejného osvětlení a 
kabelového vedení v k. ú. Modřany z vlastnictví společnosti 
Prague Property Leader a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr U-614 
21.3.22 
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64  Z-10256 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 hl.m. Prahy městským částem  
 
Svěření: 
Praha 6, Praha 8  a Praha - Újezd (pozemek v k.ú. Dejvice, 
pozemky a podíly pozemků v k.ú. Libeň a pozemky včetně 
vodního díla v k.ú. Újezd u Průhonic) 
Praha 9 a Praha 10 (podíl pozemku v k.ú. Střížkov a pozemky v 
k.ú. Záběhlice) 
Praha - Dubeč a Praha - Kolovraty (stavby v k.ú. Dubeč a 
Kolovraty) 
Praha 6 (pozemky a stavby v Parku Maxe van der Stoela v k.ú. 
Hradčany) 
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Šeberov) 
Praha 7 a Praha - Satalice (nemovitosti v k.ú. Bubeneč, k.ú. 
Satalice) 
MČ Praha 4, MČ Praha 10 a MČ Praha - Řeporyje 
MČ Praha 7 a MČ Praha 10 
Praha 14, Praha - Ďáblice, Praha 20, Praha - Klánovice, Praha - 
Zličín (pozemky v k.ú. Černý Most, k.ú. Ďáblice, k.ú. Horní 
Počernice, k.ú. Klánovice, k.ú. Zličín) a odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městským částem  Praha 
14, Praha 20, Praha - Klánovice (pozemky v k.ú. Kyje, k.ú. 
Horní Počernice, k.ú. Klánovice) 
Praha 16 a v části týkající se odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 16 
(nemovitosti v k.ú. Radotín) 
 
Odejmutí: 
Praha 6 (pozemky a stavby v Parku Maxe van der Stoela v k.ú. 
Hradčany) 
Praha - Běchovice (stavby veřejného osvětlení v k.ú. Běchovice) 
Praha 16 a v části týkající se odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 16 
(nemovitosti v k.ú. Radotín) 
Praha 2 a Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Nové Město, 
pozemek v k.ú. Vinohrady a pozemek v k.ú. Zbraslav) 
 

radní Chabr U-667 
U-668 
U-669 
U-670 
28.3.22 
U-735 
4.4.22 
U-811 
U-812 
U-813 
11.4.22 
R-43075 
R-43440 
19.4.22 
 
 
 
 
 
 
 
U-670 
28.3.22 
U-736 
4.4.22 
R-43440 
R-43560 
19.4.22 
 

65  Z-10185 k poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez 
domova na lokální úrovni a úpravu rozpočtu v roce 2022 
 

radní Johnová U-771 
11.4.22 

66  Z-10251 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole 0582 v roce 2022 a 
poskytnutí neinvestiční dotace městské části Praha 12 
 

radní Johnová R-43703 
19.4.22 

67  Z-10226 k uzavření smluv o vypořádání závazků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí dotace pro rok 2021 v rámci projektu 
"Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením a institucionalizací“ a 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“ 
 

radní Johnová U-642 
28.3.22 

68  Z-10324 k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy a celkové 
rekapitulaci 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 
radní Chabr 
náměstek primátora  
Scheinherr 
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69  Z-10278 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 
 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

R-43853 
19.4.22 

70  Z-10014 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace 
na zajištění provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 2022 
 

radní JUDr. Hana               
Kordová Marvanová 

U-773 
11.4.22 

71  Z-10016 k návrhu na poskytnutí dotací na základě Programu podpory 
využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 
 

radní Šimral R-42937 
19.4.22 

72  Z-10279 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2022 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní Šimral R-43856 
19.4.22 

73  Z-10133 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022, 
v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 6 a 
MČ Praha 8 na realizaci intenzivních kurzů výuky ČJ pro žáky 
základních škol s OMJ 
 

radní Šimral U-774 
11.4.22 

74  Z-10204 k návrhu na prodloužení lhůty pro navrácení poskytnutých 
návratných finančních výpomocí příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Střední školy - Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 
1/179 
 

radní Šimral U-686 
4.4.22 

75  Z-10205 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 
4 
 

radní Šimral U-744 
4.4.22 

76  Z-10172 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295 
 

radní Šimral U-745 
4.4.22 

77  Z-10207 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově 
nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 
 

radní Šimral U-746 
4.4.22 

78   k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1  Z-10261 o prováděných činnostech v nejbližším období na komunikacích 
v hl. m. Praze s významným dopadem na dopravu 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

2  Z-10273 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

3  Z-10302 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

primátor  
hl.m. Prahy 
 

 

4  Z-10272 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 
o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a z 
MŠMT ze zdrojů Evropské unie - Next Generation EU a k 
úpravě rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2022 u škol 
a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u 
škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 

radní Šimral U-551 
U-552 
14.3.22 
U-621 
U-622 
21.3.22 
U-673 
28.3.22 
U-740 
4.4.22 
U-819 
11.4.22 
 
 

5  Z-10096 Informace o dalším postupu a realizaci rekonstrukce areálu 
Emauzy 
 

I. náměstek primátora  
Hlaváček 
 

U-690 
4.4.22 

6  Z-10317 ke stavu přípravy rekonstrukce Libeňského mostu 
 
 

náměstek primátora 
Scheinherr 

 

 


	N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í

