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 P R O G R A M  
17. jednání Rady HMP, které se koná dne 10. 5. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 
 

 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 39440 k prominutí části odvodu za porušení 

rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Ing. Andrle 

3. 40154 ke schválení dodatku č. 2 k Dohodě o 

vytvoření a správě Úvěrového fondu 

INFIN 2018 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 Ing. Andrle 

4. 40159 ke schválení Dodatku č. 2 k Dohodě o 

vytvoření a správě Záručního fondu 

COVID PRAHA 2020 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Ing. Andrle 

5. 39599 

 

 

 

k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Pořízení odolných mobilních 

zařízení pro potřebu strážníků Městské 

policie hl. m. Prahy“ 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Mgr. Károly 

Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

6. 33172 k návrhu na pořízení změny ÚP - 89/2018 

(fáze "podnět", vlna 18) 

--- 

MČ Praha 16 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

7. 33163 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

196/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

--- 

MČ Praha – Libuš 
 

- elektronicky  
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

8. 33553 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

228/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

--- 

MČ Praha – Suchdol 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.40 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 36897 k návrhu na pořízení změny ÚP - 95/2019 

(fáze "podnět", vlna 24) 

--- 

MČ Praha 21 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.45 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

10. 37149 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

211/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

--- 

MČ Praha – Troja 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.50 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

11. 38688 k návrhu na pořízení změny ÚP - 33/2020 

(fáze "podnět", vlna 31) 

--- 

MČ Praha 5 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.55 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

12. 38689 k návrhu na pořízení změny ÚP - 72/2020 

(fáze "podnět", vlna 31) 

--- 

MČ Praha 5 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

13. 39573 k návrhu změny ÚP – Z 3347 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 19) 

--- 

MČ Praha – Lochkov 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

14. 40205 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3158 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha 16 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.10 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

15. 40206 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3175 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha – Nebušice 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 40210 k návrhům změn ÚP a jejich vydání (fáze 

„návrh“ + „OOP“, vlna 12) 

--- 

MČ Praha 6 

MČ Praha 10 

MČ Praha 11 

MČ Praha 12 

MČ Praha 16 

MČ Praha 19 

MČ Praha – Dolní Chabry 

MČ Praha – Dolní Počernice 

MČ Praha – Lipence 

MČ Praha – Lysolaje 

MČ Praha – Nebušice 

MČ Praha – Přední Kopanina 

MČ Praha – Slivenec 

MČ Praha – Suchdol 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

17. 40221 k návrhům změn ÚP a jejich vydání – Z 

3398 a Z 3402 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 22) 

--- 

MČ Praha 10 

MČ Praha 11 

MČ Praha 15 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

18. 40193 k návrhu na vydání Aktualizace č. 9 

Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 

--- 

MČ Praha 11 

MČ Praha 15 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.30 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

19. 40223 k návrhu změny/úpravy ÚP - U 933 (fáze 

"návrh" + "OOP", vlna 02 úprav) 

--- 

MČ Praha 6 

 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

11.35 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

 

20. 39624 k návrhu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací městským částem na 

činnost jednotek sborů dobrovolných 

hasičů pro rok 2021 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.40 JUDr.  

Štalmachová 

21. 39957 

 

 

ke schválení Klimatického plánu hl. m. 

Prahy 2030 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.45 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 39911 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku stavba č. 

43915 VD Hostivař - zkapacitnění 

bezpečnostního přelivu; stavební práce 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.50 Ing. Freimann 

23. 39921 k návrhu na úpravu kapitálových výdajů 

Městské policie hl. m. Prahy a poskytnutí 

účelové investiční dotace MČ Praha 9 pro 

potřeby realizace projektu jízdní kola pro 

handicapované děti na vybraná dětská 

dopravní hřiště 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

11.55 Ing. Šíma 

24. 40016 k záměru odboru dopravy MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Detekce 

vozidel s nadměrnými emisemi částic" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

12.00 Ing. Šíma 

25. 40398 k návrhu na jmenování komise pro 

otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a 

hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro 

veřejnou zakázku s názvem „Výběr 

dopravce pro uzavření smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících 

na železničních linkách S49 a S61 v rámci 

PID“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

12.05 Ing. Šíma 

26. 40250 k návrhu rozhodnout o žádosti nájemce, 

SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA 

MOSTU, spolek, IČO: 49279131, o 

prominutí nájemného plynoucího z 

nájemní smlouvy uzavřené s hl.m. 

Prahou, jako pronajímatelem 

 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Třeštíková 

12.10 Ing. Šíma 

27. 39948 

 

 

k uzavření Smlouvy o dílo na zajištění 

obnovy veřejného osvětlení se společností 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 12.15 Ing. Rak  

T. Jílek – 

předseda 

představ. THMP, 

a.s. 

  

28. 37731 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání týkající se pozemku parc.č. 

3342 jehož součástí je stavba srubu Gizela 

bez č.p./č.e. v kat. území Chodov mezi 

hlavním městem Prahou a Spolkem 

Roztyly - Jižní Město II 

 

- stažen 12.4.21 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.20 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 39821 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

č. VYP/35/05/011232/2021 se společností 

Konsorcium Rohan, s.r.o. na pozemky v 

k.ú. Karlín 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.25 Ing. Rak 

30. 40037 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 902/2 o výměře 99 m2 v k.ú. 

Michle 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.30 Ing. Rak  

 

31. 40126 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbám na 

pozemcích ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Braník, obec Praha 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.35 Ing. Rak  

 

32. 39666 k záměru odboru SML MHMP realizovat 

veřejnou zakázku Zajištění inženýrských 

činností - projekčních prací na akci „ZUŠ 

Jana Hanuše, P 6 - rek. objektu 

Bělohorská“ 
 

- stažen 26.4.21 
 

radní Šimral 12.40 Mgr. Němcová 

33. 40049 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"SŠAaI Weilova, P10 - rekonstrukce 

elektroinstalace" v areálu Střední škola 

automobilní a informatiky, Weilova 

1270/4, Praha 10 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.45 Mgr. Němcová 

34. 39997 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

na ředitele/ředitelku příspěvkové 

organizace Symfonický orchestr hlavního 

města Prahy FOK 
 

- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.50 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

35. 40123 

 

 

 

 

k návrhu na revokaci usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 449 ze dne 8.3.2021 a 

revokaci usnesení Zastupitelstva č. 25/70 

ze dne 18.3.2021 (poskytnutí dotací v 

oblasti cestovního ruchu) 
 

- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.55 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

36. 40198 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace městské části Praha 9 

v roce 2021 
 

 

 

radní Třeštíková 13.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

37. 40199 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace městské části Praha 8 

v roce 2021 

 

 

 

radní Třeštíková 13.05 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

38. 39716 

 

 

k návrhu na poskytnutí daru Nadačnímu 

fondu Praha ve filmu Prague Film Fund 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 13.10 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

39.  Podání  13.15  

40.  Operativní rozhodování Rady HMP    

41.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 39785 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 09 - vnitřní správa v roce 

2021 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 40240 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2021 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 40436 k zániku mandáty členky Zastupitelstva 

hlavního města Prahy Ing. Jany 

Komrskové a k předání osvědčení členu 

Zastupitelstva hlavního města Prahy Janu 

Horovi 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 39961 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkové organizace Pražská 

developerská společnost 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

5. 39966 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka za 

účelem výstavby zemního vedení sítě 

elektronických komunikací společnosti 

CETIN - Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., s názvem akce 

„LIHL1455“ na pozemku parc. č. 2423 v 

k.ú. Libeň, ul. Prosecká, Praha 8 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6. 40254 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro realizaci 1. etapy projektu s 

názvem „Co - living Simply Holešovice, 

ul. Bubenská, Praha 7“ na pozemcích 

parc. č. 1487, 1465, 1463 a na části  

pozemků parc. č. 2416/59, 2270 v k.ú. 

Holešovice, Praha 7 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 39543 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na část 

pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 

do správy OCP MHMP, za účelem jeho 

užívání jako zahrady k rodinnému domku 

ve vlastnictví žadatele 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

8. 40027 k návrhu na navýšení osobního příplatku 

řediteli příspěvkové organizace Správa 

služeb hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

9. 40214 k návrhu změny názvu akce č. 8653 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

10. 40243 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 – 

BEZPEČNOST 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

11. 39915 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské 

části hl. m. Prahy na provedení 

rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské 

policie hl. m. Prahy v roce 2021 z kap. 07 

– BEZPEČNOST 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

12. 39860 k návrhu Dodatku č.1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace č. 

DOT/39/01/000404/2020 mezi hlavním 

městem Prahou a Hasičským záchranným 

sborem hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

13. 39738 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů na rok 2021 pro odbory MHMP 

INV a MHMP ODO SK k zajištění 

operativní správy parků Marie Terezie a 

Maxe van der Stoela a travnatých ploch v 

Troji a Holešovicích a u ul. Milady 

Horákové na Letné a Prašném mostě, 

které byly realizovány v rámci výstavby 

tunelového komplexu Blanka 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

14. 40268 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce 

2021 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 40306 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů MHMP - ODO SK v kapitole 03 – 

Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

  

16. 39373 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

17. 40069 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

  

18. 40094 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o neinvestiční 

transfer určený na projekt 

spolufinancovaný EU a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 40323 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 

  

20. 40353 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 17 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21. 40357 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektů z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelových investičních dotací 

MČ Praha 5 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22. 40372 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva 

zdravotnictví na specializační vzdělávání 

nelékařů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

23. 40384 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 

programu Podpora zajištění vybraných 

investičních podpůrných opatření při 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové investiční dotace MČ Praha – 

Suchdol 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24. 40167 k návrhu na změnu účelu části investiční 

dotace ponechané MČ Praha 12 k využití 

v roce 2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25. 40296 k návrhu na změnu charakteru části 

dotace ponechané MČ Praha 18 na 

opatření v souvislosti s šířením nového 

typu koronaviru k čerpání v roce 2021 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

26. 40213 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

22 k podání žádostí na Ministerstvo 

životního prostředí o poskytnutí dotací z 

Operačního programu Životní prostředí a 

z dotační výzvy "VÝZVA 13/2020 

Sportovní infrastruktura - Investice nad 

10 mil. Kč" 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

27. 40283 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 

Kolovraty k podání žádostí na 

Ministerstvo životního prostředí o 

poskytnutí dotací na akce v rámci 

Operačního programu Životní prostředí a 

na Ministerstvo obrany z programu 

"Zachování a obnova historických hodnot 

I." 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28. 38586 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti s 

Central Group 63. investiční s.r.o. 
 

radní Chabr   

29. 39173 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv,  dodatku k nájemní smlouvě a 

uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

30. 38943 k návrhu na schválení uzavření dodatků k 

nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

31. 39682 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   

32. 39819 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatkům k nájemním smlouvám 

a dodatku ke smlouvě o výpůjčce 
 

radní Chabr   
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33. 39862 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smluv o výpůjčce a dohody o 

ukončení smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

34. 38495 k návrhu na směnu se společností OMV 

Česká republika, s.r.o., v k.ú. Stodůlky 
 

radní Chabr   

35. 39354 k návrhu na zapsání výlučného vlastnictví 

k pozemku parc.č. 1368/5 v k.ú. Vršovice 
 

radní Chabr   

36. 33625 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 874/7 v k.ú. Libuš 
 

radní Chabr   

37. 37660 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 2958/6 o výměře 192 m2 

v k.ú. Nusle 
 

radní Chabr   

38. 39988 k návrhu na úplatné nabytí 23 ks stožárů 

veřejného osvětlení a kabelového vedení 

v k.ú. Velká Chuchle, obec Praha z 

vlastnictví VILY CHUCHLE a.s. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

39. 39295 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 (pozemek v k.ú. Dejvice, 

pozemky v k.ú. Veleslavín a Vokovice) 
 

radní Chabr   

40. 39572 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, Praha 10 a Praha - Nebušice 

(stanovení omezujících podmínek pro 

svěřené pozemky v k.ú. Nusle, svěření 

pozemků v k.ú. Záběhlice a pozemku v 

k.ú. Nebušice) 
 

radní Chabr   

41. 40060 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 15 (pozemek v k.ú. Horní 

Měcholupy) 
 

radní Chabr   

42. 40157 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 

0582 z důvodu vrácení části dotace 

řídícímu orgánu Operačního programu 

Zaměstnanost 
 

radní Johnová   
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43. 40099 k návrhu na opakované zřízení přípravné 

třídy základní školy v příspěvkové 

organizaci zřizované hlavním městem 

Prahou Základní škola pro žáky s 

poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 
 

radní Šimral   

44. 40291 k návrhu na zřízení přípravné třídy 

základní školy v příspěvkové organizaci 

Základní škola Vokovice, se sídlem 

Vokovická 32/3, Praha 6 
 

radní Šimral   

45. 39669 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 

Prahy v návaznosti na financování 

projektů "Moderní škola I",  "Moderní 

škola II",  "Moderní škola III",  "Moderní 

škola IV", "Cesta za kvalitním 

vzděláváním II./2018" (v rámci OPPPR) a 

projektů "Krajský akční plán vzdělávání v 

hlavním městě Praze" a "Komplexní 

program rozvoje a podpory pražského 

školství" (v rámci OP VVV) odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP v roce 

2021 
 

radní Šimral   

46. 40174 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (střední odborná učiliště, 

pedagogicko-psychologické poradny, 

domovy mládeže a školní jídelna) 
 

radní Šimral   

47. 40175 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (gymnázia, střední 

odborné školy, vyšší odborné školy, 

speciální školy, dětské domovy, školní 

jídelna) 
 

radní Šimral   

48. 40279 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2021 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 31. 3. 2021" 
 

radní Šimral   

49. 40332 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z MŠMT pro soukromé školství na území 

hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

50. 40405 k návrhu na přizvání odborníků s hlasem 

poradním k účasti na jednání komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Konzervatoř Duncan centre, 

Praha 4, Branická 41 
 

radní Šimral   
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51. 40218 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Hvězdárna a 

planetárium hlavního města Prahy 
 

radní Třeštíková   

52. 40299 k revokaci usnesení Rady hl. m. Prahy 

č.40 ze dne 21.1.2019 k návrhu 

jmenování předsedy, tajemníka a členů 

Grantové komise Rady hl.m. Prahy pro 

kongresový průmysl, Komise Rady hl.m. 

Prahy pro oblast cestovního ruchu, 

Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast 

integrace cizinců, Komise Rady hl.m. 

Prahy pro udělování grantů v oblasti 

národnostních menšin a integrace cizinců 

a Komise Rady hl.m. Prahy pro nočního 

starostu, ve znění usnesení Rady hl. m. 

Prahy č. 487 ze dne 25.3.2019, usnesení 

Rady hl. m. Prahy č. 2530 ze dne 

18.11.2019, usnesení Rady hl. m. Prahy č. 

1103 ze dne 1.6.2020 a usnesení Rady hl. 

m. Prahy č. 408 ze dne 1.3.2021 
 

radní Třeštíková   

53. 40277 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 06 - KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

54. 40375 

 
 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

radní Zábranský   

55. 40135 

 

 

k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

56. 40351 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

57. 40395 k Informativní zprávě o plnění úkolů 

vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 

hl.m. Prahy 
 

ředitel MHMP   

58. 40165 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

31.3.2021 do 6.4.2021 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 
 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

40298 zpráva představenstva a  dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o 

své činnosti k 31.03.2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 

24.9.2015 
 

radní Chabr 

40364 zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Technologie hl. m. Prahy a.s. o 

své činnosti za období leden až březen 2021 na základě usnesení Rady hl.m. Prahy 

č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Chabr 

 


