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R-39215 808 19.4.2021 k uzavření objednávky na poskytování konzultačních služeb souvisejících s 
projektem "Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle 
nařízení eIDAS“ 

R-39978 809 19.4.2021 k návrhu na poskytnutí daru pro Sdružení válečných veteránů ČR 

R-38685 810 19.4.2021 k návrhu na zavedení investičních akcí příspěvkové organizace Pražská 
developerská společnost do centrálního číselníku akcí v roce 2021 v kap. 
01 - Rozvoj obce 

R-39583 811 19.4.2021 k uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o společném zájmu mezi ČVUT v 
Praze, VŠCHT v Praze, UK v Praze, Ústavem organické chemie a 
biochemie AV ČR, NTK a Městskou částí Praha 6" 

R-39691 812 19.4.2021 k architektonickému, urbanistickému a technickému řešení záměru odboru 
investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 44544 
Terminál Smíchovské nádraží“ 

R-38605 813 19.4.2021 k návrhu zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
"Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně" 

R-39108 814 19.4.2021 k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku stavba č. 
0012 Protipovod. opatř. na ochr. HMP, etapa 0007 Troja, část 19 - 
stabilizace výpusti DN 2000 a VD Troja - rekonstrukce dělící zdi 
sportovního kanálu; stavební práce 

R-39983 815 19.4.2021 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do 
Běchovic, etapa 0002 - stoka H2 Běchovická; stavební práce“ 

R-39385 816 19.4.2021 k návrhu na poskytnutí účelové individuální investiční dotace na 
vybudování přípojek inženýrských sítí pro projekt Modernizace letecké 
záchranné služby Ruzyně na parc. č. 2736/6 v k.ú. Ruzyně 

R-39418 817 19.4.2021 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Obnova objektu hasičské stanice č. 5" 

R-39775 818 19.4.2021 k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s 
názvem "Projektové řízení Implementačního plánu Strategie adaptace 
hl.m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024" 

R-40162 819 19.4.2021 k návrhu na změny tarifu PID na území HMP navazující na změny cen 
jízdného ve Středočeském kraji a návrhy vedoucí ke zjednodušení tarifu 

R-40105 820 19.4.2021 k protinávrhu na volbu člena dozorčí rady společnosti PPF banka a.s. 

R-40180 821 19.4.2021 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 21 na vrub 
kapitoly 1016 - zapojení přebytku hospodaření minulých let v souvislosti se 
zajištěním očkování proti COVID 

R-39949 822 19.4.2021 k revokaci usnesení Rady HMP č. 237 ze dne 15. 2. 2021 k záměru odboru 
HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem "Revitalizace objektu 
č. 4 – Burza, Holešovická tržnice“ a k návrhu na zrušení zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem "Hala č. 4 Pražská tržnice v Holešovicích, Burza 
– zajištění činností pro výstavbu“ 

R-40050 823 19.4.2021 k návrhu na udělení souhlasu Bohemians Praha 1905, a.s. s podnájmem 
fotbalového stadionu Ďolíček 

R-34828 824 19.4.2021 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3869/1 o výměře 189 
m2 k.ú. Libeň 
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R-39836 825 19.4.2021 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 183, jehož součástí je stavba 
č.p. 34, k.ú. Běchovice do vlastnictví hlavního města Prahy, úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
demolici stavby č.p. 34 k.ú. Běchovice 

R-38839 826 19.4.2021 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-39023 827 19.4.2021 k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a výpovědí 
z nájemních smluv 

R-39774 828 19.4.2021 k návrhu znění Memoranda o společném postupu při využití území 
"Trojmezí" 

R-39926 829 19.4.2021 k postupu realizace pořízení nového městského mobiliáře společností 
Technologie hl.m. Prahy a.s. 

R-39901 830 19.4.2021 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové individuální neinvestiční dotace č. DOT/81/01/000647/2020 s 
příjemcem dotace Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. 

R-39182 831 19.4.2021 k návrhu na vydání řádů veřejných pohřebišť pro hřbitovy spravované 
příspěvkovou organizací hl.m. Prahy Správa pražských hřbitovů 

R-39834 832 19.4.2021 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hlavního města Prahy Domov pro seniory Kobylisy 

R-39835 833 19.4.2021 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace h.m. Prahy Domov pro seniory Ďáblice 

R-40148 834 19.4.2021 k souhrnné informaci ke stavu projednání obecně závazné vyhlášky č. 
14/2020 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování 
hazardních her na území hl.m. Prahy, s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže 

R-40046 835 19.4.2021 k návrhu novely Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl.m. Prahy 

R-38031 836 19.4.2021 k nákupu vajec v pražských školách z bezklecových chovů a zavedení 
biopotravin do školního stravování 

R-39672 837 19.4.2021 k zapojení hl.m. Prahy do výzvy č. 30_21_011  v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci 

R-39541 838 19.4.2021 k zapojení hlavního města Prahy do realizace Programu ESA BIC Czech 
Republic, pobočka Praha a k poskytnutí účelové individuální neinvestiční 
dotace Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v celkové 
výši 825.000 EUR 

R-39977 839 19.4.2021 k revokaci usnesení Rady HMP č. 358 ze dne 1. 3. 2021 k návrhu na 
udělení dotací a dalším administrativním procesům prostřednictvím 
projektu Specializované vouchery, spolufinancovaného z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR - výzva č. 2, a k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované vouchery, výzva č. 2 
spolufinancovaného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-40025 840 19.4.2021 k návrhu na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Kampusu 
Hybernská z.ú. pro rok 2021 

R-39647 841 19.4.2021 k volbě člena dozorčí rady společnosti Prague City Tourism a.s. 

R-40176 842 19.4.2021 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 2440 (fáze "návrh" + "OOP", 
samostatně pořizovaná změna) 
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R-40249 843 19.4.2021 k žádosti na Vládu ČR k vyjednání uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské 
federace v Praze do stavu před 21. srpnem 1968 

R-40071 844 19.4.2021 k záměru rekonstrukce čapadla č. 026/17 pod Smetanovým nábřežím a k 
záměru MČ Praha 1 na výstavbu mol na Vltavě 

R-40216 845 19.4.2021 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-40006 846 19.4.2021 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem vypořádání projektů z 
Operačních programů Praha – Adaptabilita, Praha – Konkurenceschopnost 
a Praha - pól růstu ČR v roce 2021 

R-39960 847 19.4.2021 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr „Rampa - Praha Smíchov“ na pozemcích parc. č. 
561, 5042/1 a 5077/1 v k.ú. Smíchov, Praha 5 

R-39971 848 19.4.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro komunikaci Pobřežní III, 2. 
etapa, úsek Za Invalidovnou - Voctářova, pro záměr „Rohan city - sekce E“ 
na pozemcích parc. č. 767/248 a 767/249 v k.ú. Karlín a parc. č. 4001/12 a 
4001/13 v k.ú. Libeň 

R-39975 849 19.4.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro změnu dočasné stavby "BESIP Náměstí Bratří Synků - Sezimova, 
Praha 4" na stavbu trvalou, a to na pozemcích parc. č. 2942/1 a 3017 v 
k.ú. Nusle 

R-40038 850 19.4.2021 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro novostavbu objektu skladu zeleniny na pozemku parc. č. 
1839 v k.ú. Dubeč, Praha - Dubeč 

R-40062 851 19.4.2021 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro prodloužení výjimky ze stavební uzávěry pro stávající halu 
pro skladování plodin s možností použití jako vzorové haly, na pozemcích 
parc. č. 602/5 a 602/8 v k.ú. Dolní Měcholupy 

R-39841 852 19.4.2021 k návrhu na úpravu smluvního vztahu o nájmu nebytových prostor a 
parkovacích míst ze dne 6. 2. 2019 

R-39765 853 19.4.2021 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby č. 
INO/54/11/011978/2017 ze dne 25.5.2017 mezi hl.m. Prahou a 
příspěvkovou organizací Lesy hl.m. Prahy 

R-39588 854 19.4.2021 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-39810 855 19.4.2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku ve vlastnictví 
hl.m. Prahy, svěřeného do správy OCP MHMP, uzavřené mezi hl.m. 
Prahou, jako půjčitelem a společností Letenská kulturní s.r.o., IČO: 
03975673, jako vypůjčitelem, za účelem umístění sanitárního kontejneru a 
audiovizuální techniky, a to na dobu určitou, do 13. 10. 2021 

R-39891 856 19.4.2021 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 5 a navýšení limitu 
prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy pro r. 2021 

R-39703 857 19.4.2021 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Hlavním 
městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ve smyslu 
ustanovení § 11 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, pro akci 
Stavba č. 0057 „Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 - splašková 
kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, II. fáze; stavební práce“ 
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R-40108 858 19.4.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2021 v 
kap. 01 - Rozvoj obce a kap. 02 - Městská infrastruktura 

R-39892 859 19.4.2021 k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2021 a 
neinvestičního transferu od MČ Praha 5 na rok 2021 na úhradu zvýšené 
dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID 

R-39958 860 19.4.2021 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů MHMP - 
ODO SK a odboru MHMP - ODO realizovaných v rámci OP programu 
Praha - pól růstu a OP Zaměstnanost 

R-39970 861 19.4.2021 k návrhu Dodatku č. 3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví k nemovitosti č. SOB/21/03/004250/2007 

R-40013 862 19.4.2021 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Kunratice k podání 
žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 

R-40059 863 19.4.2021 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Petrovice k podání 
žádostí na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 

R-39940 864 19.4.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 

R-39943 865 19.4.2021 k revokaci usnesení Rady HMP č. 548 ze dne 15.3.2021 k úpravě rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2021 o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 10, 
Praha 11 a Praha - Satalice na úhradu nákladů za sociální pohřby a 
poskytnutí finančních prostředků městským částem hl.m. Prahy 

R-39984 866 19.4.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o 
poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 14 

R-40020 867 19.4.2021 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) 

R-40066 868 19.4.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 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 

R-40078 869 19.4.2021 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2021 o neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost 

R-40083 870 19.4.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení neinvestičního příspěvku na výkon 
pěstounské péče od MČ Praha 6 Úřadu práce České republiky 

R-40093 871 19.4.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení duplicitně vyplaceného 
neinvestičního příspěvku na úhradu nákladů za sociální pohřby od MČ 
Praha 2 Ministerstvu pro místní rozvoj 

R-39934 872 19.4.2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce id. 1/2 pozemků 
v k.ú. Hlubočepy pro realizaci stavby "Prodloužení tramvajové trati Sídliště 
Barrandov - Holyně - Slivenec" 
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R-39944 873 19.4.2021 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Libeň, obec Praha 

R-39992 874 19.4.2021 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 
umístěné na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Dejvice, obec Praha 

R-39725 875 19.4.2021 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním 
smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce 

R-38215 876 19.4.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 534 vše v k.ú. Košíře, 
obec Praha, a chodníku v k.ú. Košíře z vlastnictví společnosti Real-
Treuhand Reality s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-40017 877 19.4.2021 k návrhu na bezúplatné nabytí zrekonstruovaného povrchu komunikace vč. 
13 ks parkovacích stání, chodníku vč. zatravněných mysů, 5 ks svislého 
dopravního značení, vodorovného dopravního značení a pozemku parc. č. 
1281/614 v k.ú. Vokovice, obec Praha, v k.ú. Vokovice a Veleslavín z 
vlastnictví společnosti AFI Vokovice s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-39737 878 19.4.2021 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 - Zbraslav (pozemky 
v k.ú. Zbraslav) 

R-39852 879 19.4.2021 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 hl.m. Prahy 
do správy městské části Praha 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy) 

R-39964 880 19.4.2021 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Modřany, obec Praha 

R-40053 881 19.4.2021 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 2021 

R-39744 882 19.4.2021 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola speciální, Praha 10, 
Starostrašnická 45 

R-39994 883 19.4.2021 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Škola 
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, 
Gymnázium, s.r.o., se sídlem  Michelská 22/12, Praha 4, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-40005 884 19.4.2021 k návrhu na rozsah provozu školních družin a rozsah provozu mateřských 
škol v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v 
době hlavních prázdnin 

R-39973 885 19.4.2021 k návrhu na změnu členství v Komisi Rady HMP pro umění ve veřejném 
prostoru 

R-40103 886 19.4.2021 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-40100 887 19.4.2021 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

R-39993 888 19.4.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

R-40125 889 19.4.2021 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
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R-40090 890 19.4.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-39956 891 19.4.2021 k návrhu na schválení pronájmu bytů zvláštního určení hl.m. Prahy 

R-40011 892 19.4.2021 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 a kap. 10 

R-40073 893 19.4.2021 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 17.3.2021 do 23.3.2021 

R-40132 894 19.4.2021 k návrhu programu jednání 26. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
22. 4. 2021 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 807 ze dne 12. 4. 2021 

 


