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 P R O G R A M  
10. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 3. 2022 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení - zápis z 8. jednání Rady HMP ze dne 28. 2. 2022 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2.  43431 

 
 
 

k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy paní Dagmar 
Hazdrové 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.10 Mgr. Štefaňák 

3.  43523 
 
 

k návrhu na zřízení Pracovní skupiny k 
aktuální situaci na Ukrajině 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Hoskovec 

4.  42864 ke schválení aktualizace dokumentu 
Stanovení snížených odvodů a méně 
závažných porušení smlouvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR (verze 1.5) 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Andrle 

5.  43192 ke schválení projektů v rámci 48. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Andrle 

6.  42241 
 
 
 

k předložení záměru veřejné zakázky s 
názvem "Systém centrálních sdružených 
nákupů a jeho provoz" 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.30 Mgr. Károly 
Mgr. Dufková 

7.  42883 k výsledkům mezinárodní urbanistické 
soutěže Florenc 21 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.35 Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
P. Návrat, 
ONplan lab, s.r.o. 
 

8.  43086 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. 
skupina (fáze „návrh" + "OOP", vlna 26) 
--- 
MČ Praha 3 
MČ Praha 8 
MČ Praha 9 
MČ Praha – Lochkov 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.40 
 
 

Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9.  43436 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3462 a Z 3495 (fáze „návrh“ + „OOP“, 
vlna 26) 
--- 
MČ Praha 9 
MČ Praha 15 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.45 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

10.  43252 k návrhu na ukončení pořizování změn 
ÚP – skupina změn 
--- 
MČ Praha 1 
MČ Praha 8 
MČ Praha – Dolní Chabry 
MČ Praha – Dubeč 
MČ Praha – Suchdol 
MČ Praha – Štěrboholy 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.50 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

11.  43041 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 
3033 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 09) 
--- 
MČ Praha 6 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

10.55 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

12.  43043 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 
vydání – U 1365 (fáze "návrh" + "OOP", 
vlna 08 úprav) 
--- 
MČ Praha 16 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.00 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

13.  43250 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 
3717 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 
pořizovaná změna) 
--- 
MČ Praha – Březiněves 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.05 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

14.  43259 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 
3321 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 19) 
--- 
MČ Praha 5 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.10 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

15.  43278 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 
3811 (fáze "návrh" + "OOP", samostatně 
projednávaná) 
--- 
MČ Praha 7 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.15 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16.  43422 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. 

skupina (fáze „podnět“, vlna 39) 
--- 
starostové všech městských částí 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.20 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

17.  43433 k návrhům na pořízení změn ÚP - 2. 
skupina (fáze „podnět“, vlna 39) 
--- 
MČ Praha 6 
MČ Praha 8 
MČ Praha 22 
MČ Praha – Dubeč 
MČ Praha – Kolovraty 
MČ Praha – Lipence 
MČ Praha – Šeberov 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.25 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

18.  37189 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
205/2019 (fáze "podnět", vlna 26)  
--- 
MČ Praha 6 
 
- stažen 2.8.21 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.30 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

19.  40312 k návrhu na pořízení změny ÚP - 
622/2019 (fáze "podnět", samostatně 
projednávaná) 
--- 
MČ Praha 16 
MČ Praha – Velká Chuchle 
 
- stažen 17.5.21 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.35 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

20.  43272 k návrhu na pořízení změny ÚP - 98/2021 
a AZUR HMP č. 13 (fáze „podnět“, 
samostatně pořizovaná) 
--- 
MČ Praha 8 
MČ Praha 9 
MČ Praha 18 
MČ Praha – Březiněves 
MČ Praha - Ďáblice 
 
 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 

11.40 Ing. Čemus 
Mgr. Boháč, 
ředitel IPR HMP 

21.  43322 
 
 
 

k návrhu Zásad pro používání prostředků 
fondu zaměstnavatele Městské policie   
hl. m. Prahy a  k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 
2022 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.45 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22.  43415 

 
 

k návrhu na uvolnění rezervy pro městské 
části hl. m. Prahy a jednotky sborů 
dobrovolných hasičů městským částem hl. 
m. Prahy v roce 2022 z kap. 07 – 
BEZPEČNOST 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.50 JUDr. 
Štalmachová 

23.  43447 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 
na rok 2022 v kap. 03 - Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.55 Ing. Kalina, MBA 

24.  42843 
 
 

k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
44812 Podjezd Bubny; stavební práce" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

12.00 Ing. Kalina, MBA 

25.  43007 
 
 

k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 4328 
Rajská zahrada - přemostění" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

12.05 Ing. Kalina, MBA 

26.  43534 
 
 

k návrhu na uzavření Smlouvy č. 
110/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2022 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

12.10 Ing. Šíma 

27.  43030 
 
 
 

k návrhu na ponechání nevyčerpaných 
účelových finančních prostředků 
poskytnutých městským částem hl. m. 
Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
roce 2021 (příp. v předchozích letech) k 
využití na stejný účel v roce 2022 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

12.15 Ing. Paneš, Ph.D. 

28.  43456 
 
 

k záměru odboru HOM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Revitalizace objektu č.4-Burza, Pražská 
tržnice v Holešovicích" 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

12.20 Ing. Rak 

29.  42470 k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu 
části nemovitosti č.p. 110, Žatecká 2, k.ú. 
Staré Město a Dohody o skončení nájmu 
nemovitosti  č.p. 70. Arbesovo nám. 4, 
k.ú. Smíchov se společností Prague City 
Tourism a.s. 
 
 
 

radní Chabr 12.25 Ing. Rak 
Ing. Novotný, 
místopředseda 
předst. Prague 
City Tourism, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
30.  37727 

 
 

k návrhu na převod pozemků z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví vlastníka 
sousedního pozemku v lokalitě Kozí-U 
Milosrdných, v kat území Staré Město 
 
- přerušen 30.11.20, 7.12.20 a 6.12.21 
 

radní Chabr 12.30 Ing. Rak 

31.  38473 
 
 
 

k návrhu majetkoprávního vypořádání v 
k.ú. Libuš a Kunratice mezi hl.m. Prahou 
a fyzickými osobami s ohledem na 
zajištění pozemku pro výstavbu 
tramvajové trati Modřany - Libuš a dále 
pozemků pro výstavbu budoucí stanice 
Libuš trasy metra I. D 
 
 
 

radní Chabr 12.35 Ing. Rak 
Mgr. Dytrychová 

32.  42828 k návrhu na schválení návrhu započtení 
plochy pozemku hlavního města Prahy 
pro výpočet koeficientů míry využití 
území  
 
 
 

radní Chabr 12.40 Mgr. Dytrychová 

33.  42832 k návrhu na změnu likvidátora podniku 
Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" 
 
 
 

radní Chabr 12.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

34.  43516 k personálním změnám v Komisi Rady 
hl.m. Prahy pro městský mobiliář 
 
 
 

radní Chabr 12.50  

35.  42902 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu 
primární prevence ve školách a školských 
zařízeních pro rok 2022 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 
2022 
 
 
 

radní Johnová 12.55 Ing. Mezková, 
MPA 

36.  43052 k návrhu poskytnutí dotace hlavního 
města Prahy na rok 2022 v rámci 
vyhlášeného Programu k projektu 
"Rodiny a děti sociálně vyloučené a 
ohrožené sociální vyloučením a 
institucionalizací" pro rok 2022 a k 
uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace 
 
 
 

radní Johnová 13.00 Ing. Mezková, 
MPA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37.  43526 

 
 
 

k revokaci usnesení Zastupitelstva 
hlavního města Prahy č. 30/25 ze dne 14. 
10. 2021 k návrhu principu řešení 
finanční kompenzace městským částem 
hlavního města Prahy za snížené inkaso 
jejich podílu na dani z technických 
hazardních her z rozpočtu hlavního města 
Prahy 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

13.05 JUDr. Thuriová 

38.  43448 
 
 

k návrhu na změny v obsazení dozorčí 
rady Muzea paměti XX. století, z.ú. 
 
 
 

radní Kordová 
Marvanová 

13.10 Ing. Kubešová 

39.  43124 
 
 
 
 

k návrhu na schválení Smlouvy o 
postoupení smlouvy o partnerství s 
finančním příspěvkem uzavřené mezi hl. 
m. Prahou a Základní školou německo-
českého porozumění a Gymnáziem 
Thomase Manna, o.p.s. v rámci realizace 
projektu Implementace Krajského 
akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání 
 
 
 

radní Šimral 13.15 Ing. Kubešová 

40.  40497 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Stavba č. 
43928 Gymnázium Na Zatlance; 
zhotovitel", 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 a k návrhu na zvýšení 
celkových nákladů investiční akce 
 
- stažen 7.3.22 
 

radní Šimral 13.20 Ing. Kalina, MBA 

41.  43197 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 
školských obvodech základních škol 
 
 
 

radní Šimral 13.25 Mgr. Němcová 

42.  43209 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy v kap. 04 a na poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v Programu 
celoměstské podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2022 
 
 
 

radní Šimral 13.30 Mgr. Němcová 

43.  43253 k návrhu na úpravu rozpočtu a na 
poskytnutí finančních prostředků formou 
daru Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání 
pro rok 2022 
 
 
 

radní Šimral 13.35 Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
44.  43352 

 
 

k návrhu na poskytnutí dotací v Programu 
podpory sportu a tělovýchovy v hlavním 
městě Praze pro rok 2022 
 
 
 

radní Šimral 13.40 Mgr. Němcová 

45.  43410 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Městské části Praha 8 
na podporu aktivit v rámci připomínky 
80. výročí od Operace Anthropoid a 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v kapitole 04 v roce 2022 
 
 
 

radní Šimral 13.45 Mgr. Němcová 

46.  43224 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace městské části Praha 3 
v roce 2022 
 
 
 

radní Třeštíková 13.50 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 

47.  43321 k návrhu na změny zakládací listiny 
Nadačního fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund 
 
 
 

radní Třeštíková 13.55 MgA. Sulženko, 
Ph.D. 

48.  42961 k návrhu na navýšení kvóty služebních 
bytů hl. m. Prahy pro zaměstnance hl. m. 
Prahy, zařazené do Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
 
 

radní Zábranský 14.00 Ing. Tunkl 

49.  42587 k záměru odboru služeb MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Zajištění 
služeb v oblasti PO a BOZP" a k návrhu 
na úpravu rozpočtu v kap. 09 
 
 
 

ředitel MHMP 14.05 Ing. Stránský 
JUDr. 
Svobodová, AK 

50.   Podání  14.10  
51.   Operativní rozhodování Rady HMP    
52.  43454 k návrhu programu jednání 35. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 24. 3. 2022 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

53.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1.  42055 k návrhu na personální změny v Komisi 

Rady hl. m. Prahy pro předsednictví 
České republiky v Radě EU v roce 2022 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2.  43233 ke zprávě o činnosti Rady HMP za II. 
pololetí roku 2021 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3.  43470 k zahraničním pracovním cestám členů 
Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

4.  43195 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování služby č. 
INO/54/11/018996/2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5.  43132 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 7 a navýšení limitu prostředků 
na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 
rok 2022 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6.  43330 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 
kapitálových výdajů v kapitole 07 
Městské policie hl. m. Prahy na rok 2022 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

7.  43282 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP svěřeného 
do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

8.  43333 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou na části 
pozemků ve vlastnictví HMP svěřeného 
do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

9.  43344 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou na část 
pozemku ve vlastnictví HMP svěřeného 
do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10.  43290 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

11.  43040 k návrhu na uzavření Dohody o zrušení 
věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

12.  43194 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13.  43488 k návrhu na ponechání nevyčerpaných 

investičních prostředků příspěvkových 
organizací hlavního města Prahy z roku 
2021 a let minulých a jejich využití ke 
stejnému účelu v roce 2022 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14.  43417 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 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15.  43418 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 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16.  43430 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy na rok 2022 o neinvestiční 
transfer určený na projekt 
spolufinancovaný EU a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

17.  43445 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2022 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18.  43468 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o 
finanční prostředky ze státního rozpočtu 
Ministerstva pro místní rozvoj určené pro 
MČ Praha 12 na úhradu nákladů za 
sociální pohřby a poskytnutí finančních 
prostředků městské části hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

19.  43475 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 7 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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20.  43476 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 - IV určený 
pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21.  43481 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 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22.  43492 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2022 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí k zajištění výplaty státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

23.  43507 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 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

24.  43405 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 
k podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

25.  43455 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o poskytnutí dotace z 
Ministerstva životního prostředí - 
Národního programu životní prostředí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

26.  43449 
 
 
 

k návrhu na použití výnosů z prodeje 
majetku hlavního města Prahy ve správě 
příspěvkových organizací hlavního města 
Prahy za rok 2021 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2022 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

27.  42919 k návrhu na schválení dodatků k 
nájemním smlouvám 
 

radní Chabr   
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28.  43063 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 3 (stavby 
veřejného osvětlení v k.ú. Žižkov) 
 

radní Chabr   

29.  43350 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 
 

radní Johnová   

30.  43411 k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 
za účelem předfinancování projektů z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

radní Johnová   

31.  43515 k personálním změnám v Komisi Rady 
hl.m. Prahy pro poskytování 
krátkodobých ubytovacích služeb 
 

radní Kordová 
Marvanová 

  

32.  43331 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2022 v 
souvislosti s poskytnutím finančních 
prostředků pro soukromé školství na 
území hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

33.  43342 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy a k úpravě závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2022 v kap. 
0416 na základě "Výkazu o změnách v 
poskytovaných podpůrných opatřeních a 
jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 
31.01.2022" 
 

radní Šimral   

34.  43406 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2022 v 
souvislosti s poskytnutím finančních 
prostředků z MŠMT ze zdrojů Evropské 
unie - Next Generation EU na pořízení 
mobilních digitálních technologií pro 
znevýhodněné žáky 
 

radní Šimral   

35.  43385 k návrhu na přizvání odborníka s hlasem 
poradním k účasti na jednání konkursní 
komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola na Proseku 
 

radní Šimral   
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36.  43346 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Popelka, se sídlem Praha 
5, Na Popelce 1/18 
 

radní Šimral   

37.  43096 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 
příspěvkové organizace Galerie hl.m. 
Prahy v roce 2022 
 

radní Třeštíková   

38.  43402 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Zábranský   

39.  42353 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1603 ze 
dne 21. 6. 2021, kterým se svěřují některé 
nevyhrazené pravomoci Rady HMP 
Magistrátu HMP (doplnění kompetence 
odboru INV MHMP) 
 

ředitel MHMP   

40.  42945 k aktualizaci působnosti členů Rady 
hlavního města Prahy 
 

ředitel MHMP   

41.  43379 k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků kap. 09 z roku 2021 do roku 
2022 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. 
Prahy v kap. 09 na rok 2022 
 

ředitel MHMP   

42.  43506 k návrhu na změnu Statutu fondu 
zaměstnavatele 
 

ředitel MHMP   

 
 
 
 
 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

43505 
 

k zahraničním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

43420 k plnění Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS za období 
od 1.1.2021 do 31.12.2021 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

43260 Souhrnná informace o počtu, druhu a výši správních trestů uložených při řešení 
přestupků věcně příslušnými odbory Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2021 
 

ředitel MHMP 

43347 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 - podklad pro MF za hlavní 
město Prahu, Magistrát hlavního města Prahy 
 

ředitel MHMP 
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