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R-43592 752 11.4.2022 ke schválení projektů v rámci 61. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-42715 753 11.4.2022 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského 
rádiového systému TETRA hl.m. Prahy - 2. etapa" 

R-43360 754 11.4.2022 k realizaci akcí hlavního města Prahy spojených s předsednictvím ČR v 
Radě Evropské unie 2022 a k návrhu na úpravu rozpočtu za účelem 
financování těchto akcí během předsednictví ČR a v Radě EU 

R-43228 755 11.4.2022 k dalšímu postupu projektu koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavská 
filharmonie 

R-41681 756 11.4.2022 k záměru vytvoření aplikace pro zveřejňování vybraných údajů z evidence 
územních rozhodnutí 

R-43117 757 11.4.2022 k Prognóze obyvatel a veřejné vybavenosti hl.m. Prahy 

R-40208 758 11.4.2022 k návrhu změn ÚP - Z 3140, Z 3163 a Z 3174 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 
12) 

R-33380 759 11.4.2022 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 28/2018 (fáze "podnět“, vlna 07) 

R-38534 760 11.4.2022 k návrhu na pořízení změny ÚP - 425/2019 (fáze "podnět", vlna 30) 

R-38891 761 11.4.2022 k návrhu na pořízení změny ÚP - 45/2020 (fáze "podnět", vlna 31) 

R-39284 762 11.4.2022 k návrhu na pořízení změny RP "Územní plán zóny Anenská“ (fáze 
"podnět", samostatně pořizovaný) 

R-41832 763 11.4.2022 k návrhu na pořízení změny RP "Územní plán zóny Anenská“ – 
Bartolomějská blok č. 20 (fáze "podnět", samostatně pořizovaný) 

R-43677 764 11.4.2022 ke schválení nákupu vstupenek na festival Pražské jaro 2022 a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 10 - Pokladní správa a v 
kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2022 

R-42435 765 11.4.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 42973 Výstavba has. zbrojnice Praha 13; stavební práce", včetně návrhu 
na úpravu celkových investičních nákladů a k návrhu usnesení Rady HMP 
předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení budoucí originární nabytí 
vlastnického práva k nemovitostem do vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
této veřejné zakázky 

R-43389 766 11.4.2022 k Ročnímu plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje 
vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. v roce 2022 - konečný návrh 

R-43435 767 11.4.2022 k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky s 
názvem "Oprava vyhlídkové cesty na VD Hostivař" 

R-43571 768 11.4.2022 k projektovému záměru "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech hl.m. Prahy IV." (Kotlíkové dotace 
IV.) 

R-43531 769 11.4.2022 k záměru Městské policie hl.m. Prahy na realizaci veřejné zakázky 
"Dodávky hygienických a čisticích prostředků pro potřeby Městské policie 
hl.m. Prahy na 4 roky“ 

R-43700 770 11.4.2022 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu 
mezinárodní otevřené dvoufázové projektové architektonicko-krajinářské 
soutěže a k záměru na realizaci navazujícího jednacího řízení bez 
uveřejnění "MEZIPROSTORY PRAŽSKÉ TRŽNICE" a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 08 
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R-43464 771 11.4.2022 k návrhu na 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 

R-43603 772 11.4.2022 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti a dalších 
souvisejících činností příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Praha v rámci výzvy MŠMT ČR v oblasti primární prevence a podpory 
duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 

R-42932 773 11.4.2022 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění 
provozu Muzea paměti XX. století, z.ú. v roce 2022 

R-43246 774 11.4.2022 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 a navýšení 
rozpočtu PO HMP na realizaci intenzivních kurzů výuky ČJ pro žáky a 
studenty středních škol s OMJ 

R-43633 775 11.4.2022 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

R-43593 776 11.4.2022 k záměru odboru KUC MHMP na realizaci veřejné zakázky "Podpora 
kongresového turismu v Praze" 

R-42936 777 11.4.2022 k záměru odboru VEZ MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací hl.m. Prahy" 

R-42583 778 11.4.2022 k návrhu na uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA 
a.s. o zajištění administrativní a projektové činnosti při pořizování 
nemovitostí do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-43412 779 11.4.2022 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových 
výdajů kap. 09 z roku 2021 do roku 2022 

R-43520 780 11.4.2022 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR v roce 2022 a za účelem 
vypořádání projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2022 

R-43266 781 11.4.2022 k návrhu na zavedení nové investiční akce "CNP - Praha 8 - projektová 
příprava" do centrálního číselníku akcí hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 příspěvkové organizace Pražská 
developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj obce 

R-43667 782 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem neinvestičních 
prostředků v rámci plnění aktivit Implementačního plánu Strategie 
adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024 

R-43273 783 11.4.2022 k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP s 
příspěvkovou organizací Národní technické muzeum, IČO: 00023299 

R-43390 784 11.4.2022 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci s Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. v rámci stavby č. 6963 Celk. přest. a 
rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 Kalové hospodářství 

R-43629 785 11.4.2022 k návrhu OCP MHMP na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví 
do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 
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R-43718 786 11.4.2022 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových 
výdajů MHMP ODO-SK (Mobilní systém liniového řízení a provozních 
dopravních informací) v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a 
úpravu plánu realizace investičních akcí zajišťovaných Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

R-43082 787 11.4.2022 k návrhu na schválení úhrady pohledávky hl.m. Prahy formou splátkového 
kalendáře 

R-43328 788 11.4.2022 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 

R-43569 789 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-43744 790 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí určený na podporu poskytování sociálních služeb na území 
hlavního města Prahy 

R-43745 791 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí určený na podporu služeb s nadregionální a celostátní 
působností organizaci Domov Maxov 

R-43746 792 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 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 účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 3 

R-43749 793 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Ďáblice 

R-43755 794 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí určené pro MČ HMP v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 13 

R-43756 795 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí určené pro MČ HMP v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 14 

R-43757 796 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu Zaměstnanost 
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R-43768 797 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2022 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví v souvislosti s financováním projektu z programu Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových 
situací, zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. 
stanovení celkových nákladů akce 

R-43791 798 11.4.2022 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v souvislosti s vratkou 
finančních prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci 
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

R-43801 799 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o 
transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 

R-43827 800 11.4.2022 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním projektu z Národního programu 
Životní prostředí - NIV určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 21 

R-43842 801 11.4.2022 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a Praha 5 
na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků 
městským částem hl.m. Prahy 

R-43813 802 11.4.2022 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových 
výdajů kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 

R-42469 803 11.4.2022 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dohod o vydání 
peněžitých plnění 

R-43294 804 11.4.2022 k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a dohody o 
postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy 

R-43595 805 11.4.2022 k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám a dodatku 
k výpůjčce 

R-42236 806 11.4.2022 k návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 922/1, 1068/1 a 910/1 v k.ú. 
Hodkovičky, obec Praha 

R-43585 807 11.4.2022 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 

R-43254 808 11.4.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí zrekonstruované komunikace 
Hornoměcholupská v místě vjezdu a přechodu pro chodce, 1 ks upravené 
stávající vpusti, 1 ks svislého dopravního značení a vodorovného 
dopravního značení v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví 
Exafin otevřený podílový fond do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-43457 809 11.4.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářských děl 

R-43544 810 11.4.2022 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě 
parkovacího krytí č. 96/32, umístěného na pozemku ve vlastnictví hlavního 
města Prahy v k.ú. Troja, obec Praha 

R-42765 811 11.4.2022 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 7 a Praha - 
Satalice (nemovitosti v k.ú. Bubeneč, k.ú. Satalice) 
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R-43263 812 11.4.2022 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 věcí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
správy Městské části Praha 4, Městské části Praha 10 a Městské části 
Praha - Řeporyje 

R-43496 813 11.4.2022 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 věcí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
správy Městské části Praha 7 a Městské části Praha 10 

R-43778 814 11.4.2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2806 ze dne 15. 11. 2016 ke zrušení 
zadávacího řízení "Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení 
a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“ 

R-43608 815 11.4.2022 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitálových 
výdajů kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast z roku 2021 do roku 2022 

R-43624 816 11.4.2022 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování mzdových prostředků 
v projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením a institucionalizací" pro rok 2022 

R-43684 817 11.4.2022 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 odboru 81 a 
82 v roce 2022 

R-43504 818 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

R-43611 819 11.4.2022 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na financování 
Výzvy "Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání 2022" 

R-43654 820 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

R-43680 821 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratky dotací MŠMT 

R-43637 822 11.4.2022 k návrhu na stanovení jednorázové slevy z podnájemného z bytu ve 
vlastnictví Bytového družstva Vašátkova, jehož členem je hl.m. Praha, z 
důvodu nemožnosti užívání komory příslušející k bytu podnájemcem bytu 

R-43687 823 11.4.2022 k návrhu na schválení pronájmu bytu hl.m. Prahy seniorce 

R-43681 824 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 v 
kapitole 0811 

R-43626 825 11.4.2022 k návrhu Sazebníku úhrad za poskytování informací 

R-43577 826 11.4.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

 


