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R-42755 1 10.1.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Servisní podpora HW pro provoz MKS“ 

R-42806 2 10.1.2022 k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 

R-42059 3 10.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v 
kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2022 a poskytnutí účelové 
jednorázové neinvestiční dotace pro MČ Praha 16 a MČ Praha 20 na 
provozování sběrného dvora 

R-42460 4 10.1.2022 k záměru odboru ODO MHMP na realizaci veřejné zakázky "Koncepce pro 
zvýšení efektivity správy dopravního systému hl.m. Prahy" 

R-42438 5 10.1.2022 k Metodice výběru provozovatelů nemovitostí s ohledem na účel jejich 
využití a k Aplikaci Metodiky výběru provozovatelů nemovitostí s ohledem 
na účel jejich využití na příkladu Případových studií HOM 

R-42602 6 10.1.2022 k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DIL/35/04/007191/2019 se 
společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

R-42293 7 10.1.2022 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 - Štěrboholy 
(pozemek v k.ú. Štěrboholy) 

R-42699 8 10.1.2022 k oznámení záměru Městské části Praha - Zbraslav na směnu pozemku v 
k.ú. Zbraslav, svěřeného do správy MČ Praha - Zbraslav, předloženého 
podle ustanovení § 18 odst. 1 písmene a) obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

R-42665 9 10.1.2022 k projektovému záměru projektu "Krajský akční plán III Praha“ 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-42455 10 10.1.2022 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností 
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2022 

R-42859 11 10.1.2022 k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy v 
působnosti odboru ZDR MHMP 

R-42873 12 10.1.2022 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-41431 13 10.1.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 67/4 o výměře 34 m2 (ostatní 
plocha) a části pozemku parc. č. 68/1, oddělené a nově označované 
geometrickým plánem č. 178-24/2018 ze dne 12. 4. 2018 jako pozemek 
parc. č. 68/8 (ostatní plocha) o výměře 127 m2, vše k.ú. Lipany, obec 
Praha 

R-42357 14 10.1.2022 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na 
část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

R-42467 15 10.1.2022 k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti pachtýře o ukončení pachtovní 
smlouvy č. PAC/54/09/020430/2021 uzavřené dne 15. 3. 2021 dohodou 

R-42706 16 10.1.2022 k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví 
do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-42360 17 10.1.2022 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání DOH/21/05/007197/2021 s 
Českými dráhami, a.s. IČO: 70994226 
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R-42446 18 10.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 648 v k.ú. Břevnov o 
výměře 560 m2 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 do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-41106 19 10.1.2022 k návrhu na prominutí části dluhu a na odpis části pohledávky hl.m. Prahy 
a na schválení úhrady neprominuté části dluhu hl.m. Prahy 

R-42619 20 10.1.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 573/9 v k.ú. Újezd nad 
Lesy 

R-41509 21 10.1.2022 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 15 
(pozemky v k.ú. Hostivař a pozemek v k.ú. Horní Měcholupy) 

R-42297 22 10.1.2022 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 městským částem Praha 4, Praha 6 a 
Praha 10 (stanovení omezujících podmínek pro svěřené pozemky v k.ú. 
Nusle, svěření pozemků v k.ú. Dejvice včetně sadových a terénních úprav, 
pozemku v k.ú. Střešovice a pozemků v k.ú. Vršovice) 

R-42487 23 10.1.2022 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 - Kunratice 
(pozemek v k.ú. Kunratice) 

R-42777 24 10.1.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0581 a 
kap. 0924 v roce 2022 

R-42513 25 10.1.2022 k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele/ředitelky školy ke dni 31.5.2022 
a 30.6.2022 v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP a 
provedení úkonů souvisejících 

R-42688 26 10.1.2022 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Jedličkův ústav a Mateřská škola a 
Základní škola a Střední škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 13/4 

R-42745 27 10.1.2022 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborná škola 
pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-41822 28 10.1.2022 k návrhu na schválení slevy z nájemného u bytu hl.m. Prahy 

R-42581 29 10.1.2022 k návrhu na schválení slevy z nájemného u bytu hl.m. Prahy 

R-42660 30 10.1.2022 k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 
měsíců se stávajícími nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-42753 31 10.1.2022 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 

R-42776 32 10.1.2022 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 


