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 P R O G R A M  
36. jednání Rady HMP, které se koná dne 4. 11. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 21. 10. 2019 

-  zápis z 10. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 24. 10. 2019   
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 34079 k návrhu "Akčního plánu digitalizace 

služeb hl. m. Prahy" 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Mařík 
Ing. Vorlíček 

3. 34379 k záměru odboru informatických aplikací 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Servis a rozvoj informačního systému 
„Centrální evidence smluv a související 
moduly Obis““ 
 
- stažen 24.10.19 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

4. 34684 
 
 

k návrhu Pravidel pro umísťování 
reklamních ploch na sloupech a stožárech 
na veřejných prostranstvích hlavního 
města Prahy 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
radní Chabr 
 

10.20 Mgr. Boháč,  
ředitel IPR HMP 

5. 33696 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice - Krajskému ředitelství 
policie hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. 
Prahy kap. 07 – BEZPEČNOST 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.25 JUDr. 
Štalmachová 

6. 34489 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení k veřejné 
zakázce "Hasičská stanice č. 5, Průběžná 
74, nová budova - projektová 
dokumentace" 
 
- stažen 24.10.19 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Ing. Rak 

7. 34599 k záměru investičního odboru MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 8950  
TV Praha 15, etapa 0011 Oblast Horní 
Měcholupy; stavební práce“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 Ing. Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 34099 

 
 

k návrhu na schválení úpravy řešení 
staveb městského okruhu č. 0081 MO 
Pelc/Tyrolka - Balabenka a č. 0094 MO 
Balabenka - Štěrboholská radiála a stavby 
č. 8313 Libeňská spojka dle urbanisticko-
dopravní studie 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 
I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.40 Ing. Prajer 

9. 33236 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc.č. 4485/42 a 4485/43 v k.ú. Horní 
Počernice, obec Praha, z vlastnictví 
společnosti HORNBACH BAUMARKT 
CS spol. s r.o. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 
- stražen 9.9.19 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Ing. Prajer 

10. 34635 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky: stavba č. 41341 
Rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří, 
realizace stavebních prací 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Prajer 

11. 34632 k zajištění akce „Zvýšení operativnosti 
tramvajové sítě“ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.55 Ing. Witowski,  
předs.předst. DP  
Praha, a.s. 

12. 33750 k instalaci klimatizačních jednotek do 
salónů tramvají 15T 
 
- stažen 26.8.19 a 21.10.19 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.00 Ing. Witowski,  
předs.předst. DP  
Praha, a.s. 

13. 34864 k návrhu na navýšení rozpočtu běžných 
výdajů (zimní údržba) MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.05 Ing. Šíma 

14. 34879 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční 
dotace pro MČ Praha 10 na zpracování 
projektové dokumentace železniční 
zastávky Praha - Depo Hostivař 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.10 Ing. Šíma 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 34798 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a uvolnění návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 12 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.15  

16. 34796 
 
 

k uzavření dodatku číslo 1 k Rámcové 
smlouvě o správě, provozu a údržbě 
veřejného osvětlení a dalších 
souvisejících zařízení hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak 
T. Jílek a 
T. Novotný, 
THMP, a.s. 

17. 34170 
 
 

k návrhu na uzavření smlouvy se 
společností TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. o zajištění správy a obchodního 
využití majetku a o výkonu dalších 
činností 
 
 
 

radní Chabr 11.25 Ing. Rak 

18. 33739 
 
 

k procesu uzavírání podlicenčních smluv 
k autorskému dílu Prvky pražského 
mobiliáře - uliční vybavení 
 
- v tištěné podobě předán 31.10.19 
 

radní Chabr 11.30 Ing. Rak 

19. 33862 
 
 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k. 
ú. Letňany, Řepy a Šeberov z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.35 Ing. Kubelka, 
Ph.D. 

20. 34374 k návrhu na sloučení příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů, 
Vinohradská 2807/153c, Praha 3 s 
příspěvkovou organizací Pohřební ústav 
hl.m. Prahy, Pobřežní 339/72, Praha 8 s 
účinností od 1. 1. 2020 s tím, že 
přejímající organizací, která převezme 
veškerá práva, závazky a majetek, bude 
příspěvková organizace Správa pražských 
hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, Praha 3 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.40 Mgr. Ježek 
K. Kobliha, řed. 
Správa pražských 
hřbitovů 

21. 34006 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0581 v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.45 Mgr. Ježek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 34842 k návrhu na připojení hlavního města 

Prahy k iniciativě Fast-Track Cities 
 
 
 

radní Johnová 11.50 Mgr. Ježek 

23. 34360 
 
 
 

k návrhu na uzavření Deklarace uznání 
přínosu měst k sociálnější Evropě - žádost 
u ocenění "European Social Progress 
Capital" 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.55 PhDr. Klinecký 

24. 34443 ke schválení projektového záměru a k 
návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 
Prahy pro dostupné družstevní bydlení 
v Praze 
 
- stažen 21.10.19 
- v tištěné podobě předán 30.10.19 
 

radní Kordová 
Marvanová 

12.00 Ing. Dobrovský 

25. 33226 
 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci a účelové dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 
11 v souvislosti se vstupem do společnosti 
AR DELTA, a.s. 
 
 
 

radní Šimral 12.05 Mgr. Němcová 
J. Dohnal,  
starosta MČ  
Praha 11 

26. 34277 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "SOU Praha-
Radotín, P5 - přístavba učebního 
pavilonu" v zadávacím řízení pro 
veřejnou zakázku "SOU Praha-Radotín, 
P5 - přístavba učebního pavilonu" 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.10 Mgr. Němcová 

27. 34542 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
v kapitole 04 a poskytnutí investičních 
účelových dotací v rámci 
spolufinancování investičních projektů 
podpořených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR dle podmínek 
Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 
 
- stažen 7.10.19 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.15 Mgr. Němcová 

28. 34127 
 
 

k návrhu na neuzavření dodatku č. 2 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu k 
investiční dotaci s příjemcem dotace 
Sportovní klub Dolní Měcholupy,o.s. 
 
 
 

radní Šimral 12.20 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 33126 

 
 

k dalšímu postupu v projektu MOBILus 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.25 Ing. Dobrovský 

30. 34547 
 
 

k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace na zajištění 
akce "The Prague Education Festival" 
 
 
 

radní Šimral 12.30 Ing. Dobrovský 

31. 34620 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- stažen 14.10.19 
 

radní Zábranský 12.35 Ing. Tunkl 

32. 34863 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 12.40 Ing. Tunkl 

33. 34898 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 12.45 Ing. Tunkl 

34. 34628 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku  
"Zajištění provozovatele kotelny budov 
MHMP" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.50 Ing. Pekárková 
JUDr. Schmitz, 
Schmitz & 
Partner, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
 

35. 34569 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 
DIL/01/01/001584/2018 ze dne 06. 04. 
2018 na veřejnou zakázku „Projekční a 
inženýrské činnosti za účelem přípravy 
projektu rekonstrukce objektu Emauzy na 
inteligentní budovu“ 
 
- elektronicky 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.55 Ing. Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
36.  Podání  13.00  
37.  Operativní rozhodování Rady HMP    
38. 34817 k návrhu programu jednání 11. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne  
14. 11. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

39.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 34856 

 
 

k zániku mandátu člena Zastupitelstva 
hlavního města Prahy Ing. Pavla Hájka a 
k předání osvědčení člence Zastupitelstva 
hlavního města Prahy Ing. Janě 
Komrskové 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34658 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34836 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4. 34533 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 
parc. 473/363 v kat. ú. Veleslavín do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 34606 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 34534 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
smlouvy o výpůjčce na dobu určitou s 
žadatelem - Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, na část pozemku 
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 34667 k návrhu OCP MHMP na vypovězení 

nájemní smlouvy č. 
NAP/85/04/002607/2014 uzavřené se 
spolkem Hradčanské včely o.s., IČO 228 
18 588 na část pozemku parc.č 255/1 v 
k.ú. Hradčany, který je ve vlastnictví 
HMP, svěřený do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

8. 33150 k návrhu na úpravu Pohotovostní 
pracovní skupiny pro řešení mimořádných 
událostí 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

9. 34703 k revokaci usnesení Rady HMP č.1101 ze 
dne 3.6.2019 k žádosti Pardubického 
kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků 
v závazku veřejné služby na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

10. 33577 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů za 2. a 3. čtvrtletí 2019 na 
úhradu zvýšené dopravní obslužnosti 
zajišťované autobusovou dopravou PID a 
na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace ROPID 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

11. 34685 k návrhu na změnu charakteru účelové 
dotace poskytnuté v roce 2019 MČ Praha  
- Nedvězí z rozpočtu hl.m.Prahy z rezervy 
pro MČ 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 34584 k návrhu na změnu charakteru části 
účelové investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Čakovice z inv. rezervy hl. m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 34669 k žádosti MČ Praha - Petrovice o změnu 
účelu finančních prostředků obdržených v 
letech 2018 a 2019 jako podíl MČ na 
odvodu z loterií dle § 41i  zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 
458/2011 Sb., a na dani z hazardních her 
podle § 7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 34645 k návrhu na změnu účelu finančních 
prostředků poskytnutých  MČ Praha -  
Újezd 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 34697 k návrhu na vrácení neinvestičních 
příspěvků na výkon pěstounské péče od 
MČ hl.m. Prahy Úřadu práce České 
republiky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 34692 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
kultury na program Veřejné informační 
služby knihoven určených pro MČ HMP a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ Praha 16 a MČ Praha 18 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17. 34695 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určený pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace MČ Praha 16 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 34698 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
aktivní politiku zaměstnanosti určený pro 
MČ HMP a poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace MČ Praha – Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19. 34712 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 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 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 34721 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 34505 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva financí na finanční 
kompenzace výdajů na harmonizaci ZSJ - 
SLDB 2021 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 34696 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o vratku finančních prostředků 
MČ Praha 4 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 34643 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o neinvestiční 
transfer určený na projekt Posouzení rizik 
a udržitelná ochrana kulturního dědictví v 
podmínkách změn globálního klimatu 
spolufinancovaný EU a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha – 
Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

24. 34629 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v působnosti 
hlavního města Prahy na rok 2020 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

25. 34512 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 1589/21 o výměře 16 m2 včetně 
stavby trafostanice k.ú. Dubeč 
 

radní Chabr   

26. 33968 k návrhu na úplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 
k pozemkům parc.č. 278/27, 279/25, 
279/26, 279/27, 279/30 a 279/31 vše k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Chabr   

27. 34575 k návrhu na bezúplatné nabytí 25 ks 
sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k. ú. Kamýk z 
vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

28. 33980 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení vše v k.ú. Zličín z vlastnictví 
společností YIT Stavo s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

29. 33678 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Chabr   

30. 34176 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a k návrhům 
výpovědi nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   

31. 34149 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce 
 

radní Chabr   

32. 33576 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám a 
k návrhu výpovědi nájemní smlouvy 
 

radní Chabr   
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33. 34404 k návrhu na ukončení Nájemní smlouvy č. 

NAN/35/04/002417/2017 ze dne 
19.10.2017, uzavřené mezi hl.m. Prahou 
jako pronajímatelem a společností Iskro 
s.r.o.  jako nájemcem 
 

radní Chabr   

34. 34500 Úpravu rozpočtu kapitálových výdajů a 
celkových nákladů na investici v kapitole 
08 – Hospodářství 
 

radní Chabr   

35. 34241 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 20 
(pozemky v k.ú. Horní Počernice) 
 

radní Chabr   

36. 34561 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 3 (pozemky v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr   

37. 34548 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy Domov Svojšice 
a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 
2019 
 

radní Johnová   

38. 34334 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 
0582 a poskytnutí účelové dotace městské 
části MČ Praha Čakovice 
 

radní Johnová   

39. 34416 
 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/04/02/007339/2018 - prodloužení 
doby dosažení účelu dotace 
 

radní Johnová   

40. 34444 
 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/82/02/000317/2019 - prodloužení 
doby dosažení účelu dotace 
 

radní Johnová   

41. 34702 k návrhu na změnu zápisu Základní školy 
a Mateřská školy při FN Motol, Praha 5, 
V Úvalu 1, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní Šimral   

42. 33924 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - jednoletého grantu k 
investiční dotaci s příjemcem dotace TJ 
Břevnov, z.s. 
 

radní Šimral   
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43. 34446 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Střední škola, Základní škola a Mateřská 
škola pro sluchově postižené, Praha 5, 
Výmolova 169 
 

radní Šimral   

44. 34750 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (gymnázia a speciální 
školy) 
 

radní Šimral   

45. 34751 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
(střední odborné školy a vyšší odborné 
školy) 
 

radní Šimral   

46. 34755 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral  
 

 

47. 34754 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou (střední odborná učiliště, 
pedagogicko-psychologické poradny, 
dětské domovy, domovy mládeže, domy 
dětí a mládeže, základní umělecké školy a 
školní jídelna) 
 

radní Šimral   

48. 34673 k návrhu na změnu účelu čerpání grantů v 
oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2019 
 

radní Šimral   

49. 34826 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2019 z 
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro 
PO MČ Praha 9 a 12 
 

radní Šimral   

50. 34849 
 
 

k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy na rok 2019 z 
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro 
PO MČ 
 

radní Šimral   

51. 34760 
 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na program "Podpora 
organizace a ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou ve 
vybraných školách v podzimním 
zkušebním období roku 2019" 
 

radní Šimral   
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52. 34392 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Domu národnostních menšin o.p.s. 
 

radní Třeštíková   

53. 34683 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a zvýšení celkových 
nákladů investiční akce v roce 2019 
 

radní Třeštíková   

54. 34522 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledku 
výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Zábranský   

55. 34480 k návrhu na pronájem jiného bytu hl. m. 
Prahy 
 

radní Zábranský   

56. 34358 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

57. 34740 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

58. 34670 k návrhu na uzavření Smlouvy o užívání 
nebytových prostor č. 
NAP/03/07/000104/2019 s Českou 
republikou-Národním archivem 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

59. 34778 Informativní zpráva o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl. 
m. Prahy 

pověřená 
řízením MHMP 

 
 

 

60. 34611 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.9.2019 do 24.9.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

61. 34716 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.10.2019 do 8.10.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 
 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

34675 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 
Prahy 

34731 Soutěž na pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení od roku 
2020 

radní Chabr 
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