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 P R O G R A M  
41. jednání Rady HMP, které se koná dne 30. 11. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení - zápis z 9. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 19. 11. 2020 

                          - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 23. 11. 2020 

                          - zápis z 10. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 23. 11. 2020 

                                  

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38395 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatelů na veřejnou zakázku 

„Výroba smaltovaných uličních tabulí 2“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 38692 k pojmenování ulice na území hlavního 

města Prahy 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.15 JUDr. Novaková 

4. 38006 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 

zakázky „Zajištění zabezpečení 

technologické infrastruktury systémem 

pro správu administrátorských přístupů“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.20 Mgr. Károly 

5. 38614 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

zrušení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem "Organizační zajištění 

mezinárodního kongresu ICGAI v Praze" 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.25 Ing. Petr 

6. 37902 k Akčnímu plánu projektů ekonomické 

diplomacie hlavního města Prahy na 

období 2020 – 2022 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.30 Ing. Petr 

7. 38152 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Rámcová dohoda na kompetenční 

centrum vývoje LCDP v prostředí 

MHMP“ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.35  Ing. Krch 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 38154 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Rámcová dohoda na zajištění 

technologické a aplikační podpory 

provozu Integrační platformy“ 
 

- elektronicky 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.40  Ing. Krch 

9. 37515 k Akčnímu plánu Smart Prague 2030 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.45 Ing. Krch 

10. 38384 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

10.50 

 

 

 Ing. Andrle 

11. 38414 k návrhu nařízení, kterým se mění 

nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se zakazuje reklama šířená na 

veřejně přístupných místech mimo 

provozovnu, ve znění pozdějších předpisů 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

radní Třeštíková 

10.55 JUDr. Novaková 

12. 38319 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího 

vydání - U 1361 (fáze „návrh“ + „OOP“, 

vlna 06 úprav) 

--- 

MČ Praha – Libuš 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.00 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

13. 38394 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání 

(fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 09 úprav) 

--- 

MČ Praha 13 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.05 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

14. 38322 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 

3164 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 

--- 

MČ Praha 16 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.10 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

15. 38344 k návrhu změn ÚP a jejich vydání - Z 

3148 a Z 3183 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 12) 

--- 

MČ Praha 3 

MČ Praha 7 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.15 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 38388 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 

3345 a Z 3355 (fáze "návrh" + "OOP", 

vlna 19) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 10 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.20 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

17. 38425 k návrhu zadání změny ÚP – Z 3315 (fáze 

„zadání“, vlna 18) 

--- 

MČ Praha 6 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.25 Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

18. 38442 k návrhu na pořízení změny ÚP - 

320/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

--- 

MČ Praha – Zličín 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.30 

 

 

 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

19. 38691 k návrhům na pořízení změn ÚP - 

1.skupina (fáze "podnět", vlna 31) 

--- 

MČ Praha 5 

MČ Praha 6 

MČ Praha 9 

MČ Praha 10 

MČ Praha 14 

MČ Praha 17 

MČ Praha 18 

MČ Praha 20 

MČ Praha 21 

MČ Praha – Běchovice 

MČ Praha – Dolní Měcholupy 

MČ Praha – Dubeč 

MČ Praha – Kunratice 

MČ Praha – Nebušice 

MČ Praha – Přední Kopanina 

MČ Praha – Satalice 

MČ Praha – Slivenec 
 

- elektronicky 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.35 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Čemus 

Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

20. 38556 ke Smlouvě o společném zadávání 

veřejných zakázek v rámci projektu 

Vltavská filharmonie - koncertního sálu 

hl.m. Prahy 

 

 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

 

11.40 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR HMP 

21. 38602 

 

VH 

 

ke změně člena dozorčí rady společnosti 

Kolektory Praha, a.s 
 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.45  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 37998 k návrhu na vyloučení účastníka a 

rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatele na veřejnou zakázku 

"Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy 

v ulici Voctářova na území městské části 

Praha 8 v období 1. 1. - 31. 12. 2021" 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

11.50 RNDr. Kyjovský 

23. 38728 

 

 

k plnění usnesení ZHMP č. 21/27 ze dne 

12.11.2020 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

11.55 Ing. Šíma 

24. 38494 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. - 3. čtvrtletí 2020 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.00 

 

 

JUDr. Thuriová 

Ing. Melkesová 

Ing. Rak 

Ing. Freimann 

25. 38658 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

na rok 2021, finančních vztahů hl. m. 

Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 

rok 2021, rozdělení příspěvku na výkon 

státní správy ze státního rozpočtu na rok 

2021 městským částem hl. m. Prahy a 

střednědobého výhledu rozpočtu vlastního 

hl. m. Prahy do roku 2026 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.05  

26. 38804 

 

 

 

k návrhu na zřízení Komise Rady hl. m. 

Prahy pro restrukturalizaci pražské 

ekonomiky 
 

- elektronicky 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

12.10  

27. 37442 k návrhu dodatku č. 52 ke "Smlouvě o 

nájmu a správě věcí ve vlastnictví 

hlavního města Prahy v souvislosti s 

poskytováním vodárenských služeb a 

služeb odvádění a čištění odpadních vod a 

souvisejících služeb", uzavřené dne 

5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 

mezi hl. m. Prahou a Pražskou 

vodohospodářskou společností a.s. a 

likvidaci majetku ve správě a nájmu 

Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

- elektronicky 
 

radní Chabr 12.15 Ing. Válek, předs. 

předst. PVS, a.s. 

Mgr. Velík, 

místopředseda 

předst. PVS, a.s. 

28. 38083 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci 

při identifikace oddílné srážkové 

kanalizace a retenčních nádrží, 

identifikaci jejich vlastníků a stanovení 

podmínek pro převzetí do vlastnictví 

HMP č. INO/35/07/001108/2017, ze dne 

28.4.2017 

 
 

radní Chabr 12.20 

 

 

Ing. Válek, předs. 

předst. PVS, a.s. 

Mgr. Velík, 

místopředseda 

předst. PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29. 37153 k návrhu na schválení soudního smíru 

mezi hl. m. Praha a společností VANS 

CENTRE s.r.o.(dříve AC DODÁVKY, 

s.r.o.) 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.25 Ing. Rak 

30. 38438 návrh na směnu pozemků v k.ú. Kunratice 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.30 Ing. Rak 

31. 34178 k návrhu na úplatný převod pozemků o 

celkové výměře 1 489 m2 v k.ú. Jinonice 

a bezúplatné zřízení služebnosti  

inženýrské sítě k pozemku parc.č. 1233/7 

v k.ú. Jinonice a uzavření budoucí 

smlouvy darovací 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.35 Ing. Rak 

32. 38430 k přípravě koncepce vlastnické politiky 

městských obchodních společností 

Hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 12.40  

33. 37884 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu 

kap. 0582 v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 12.45 PhDr. Klinecký 

34. 38284 

 

 

 

 

k návrhu na udělení výjimky z aplikace 

Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách hl. m. Prahy schválených 

usnesením RHMP č. 1155 ze dne 8. 6. 

2020 pro přímé objednání ŘO ZDR a 

zároveň schválení maximálního 

finančního limitu pro objednávky (OPP - 

jednorázových rukavic, respirátorů FFP2, 

roušek, ochranných obleků - overalů) 

 

 

 

radní Johnová 12.50 Mgr. Ježek 

35. 38481 k návrhu na vyhlášení Programu otevírání 

hřišť a prevence sociálního vyloučení pro 

MČ HMP pro rok 2021 

 

 

 

radní Šimral 12.55 Mgr. Němcová 

          

 

 

 

 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

36. 38506 k návrhu na uzavření dodatků k 

uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o 

poskytnutí účelové dotace - grantu na rok 

2020 z důvodu minimalizace následků 

krizové situace související s pandemií 

COVID-19 v oblasti kultury a umění 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 13.00 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

37. 38633 k využití městských reklamních ploch 

JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na 

období 29. 12. 2020 - 5. 4. 2021 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

13.05 Ing. et Ing. 

Berková 

38.  Podání  13.10  

39.  Operativní rozhodování Rady HMP    

40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

          

 

 

 

 

 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 38528 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 38532 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 38567 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 

2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

4. 38568 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

vypořádání projektů z Operačních 

programů Praha - Adaptabilita a Praha – 

Konkurenceschopnost v roce 2020 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

5. 38585 k revokaci usnesení Rady HMP č.287 ze 

dne 17.2.2020 k vyhlášení 46. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 3 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

6. 38683 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 

  

7. 37753 ke zprávě o činnosti Rady HMP za I. 

pololetí roku 2020 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

8. 37384 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení doby trvání dočasné stavby 

"Reklamní sloup S2025 s integrovaným 

WC" na pozemku parc. č. 2942/1 v k. ú. 

Nusle, Praha 4 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

9. 37412 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

umístění městského mobiliáře - 

informační a reklamní vitrína na pozemku 

parc.č. 3832/3 v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

10. 38637 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl.m. 

Prahy pro záměr „FTTx0_A_Smíchov IV 

Kotevní_PRPRA14_UR“ na pozemcích 

parc. č. 545/6, 559/1, 560/1, 583/1, 597, 

614, 622/1, 629/1, 629/6, 629/7, 641/1, 

641/4, 645, 656, 4986, 4987, 4988, 

4990/1, 4990/7, 5030/3, 5030/13, 5030/20 

a 5030/23 vše v k. ú. Smíchov, Praha 5 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

11. 38619 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro stavbu č. 400301 

„Rekonstrukce základny sanitek 

ZZSHMP“, Nádražní 1573/60, Praha 5 – 

Smíchov 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

12. 38647 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr s názvem „0093/18 ADMIN. 

centrum Italská PH_OK“ na pozemcích 

parc. č. 4372/1, 4372/19, 4372/48 a 4117 

v k.ú. Vinohrady, Praha 2 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

13. 38660 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP investičních akcí v 

roce 2020 v kap. 02, kap. 03, kap. 04 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
 

radní Šimral 

 

  

14. 38364 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

15. 38547 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury v souvislosti s 

Podporou expozičních a výstavních 

projektů 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 38621 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 38629 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

určené pro HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ Praha 13 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

18. 38646 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnutý neinvestiční transfer z 

Ministerstva financí na úhradu zvýšených 

výdajů vzniklých hl. m. Praha v 

souvislosti s konáním voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 38609 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 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. 38697 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury v souvislosti s 

financováním projektu z Programu 

regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 

určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 37089 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 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 20 (pozemek v 

k.ú. Horní Počernice) 

 

radní Chabr   

22. 38065 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 - Šeberov (pozemky v k.ú. 

Kunratice) 

 

radní Chabr   

23. 38114 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 a 

odejmutí správy svěřených věcí z 

vlastnictví hlavního města Prahy městské 

části Praha - Satalice (pozemky v 

k.ú.Satalice) 

 

radní Chabr   

24. 38279 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

25. 23905 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 264/1 o výměře 43 m2 v k.ú. 

Hostivař 

 

radní Chabr   

26. 37861 k návrhu na úplatný převod části pozemku 

parc. č. 3220/11 o výměře 52 m2 v k.ú. 

Strašnice 

 

radní Chabr   

27. 38036 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 3281 o výměře 103 m2 v k.ú. 

Michle 

 

radní Chabr   

28. 38095 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 394, k.ú. Kamýk 

 

radní Chabr   

29. 38298 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 346/2 v k.ú. Újezd nad Lesy od 

fyzických osob 

 

radní Chabr   

30. 38327 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 4267/11 v k.ú. Žižkov z vlastnictví 

hl.m. Prahy do vlastnictví REXWOOD 

invest, a.s. 

 

radní Chabr   
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31. 38393 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Krč ve 

spoluvlastnictví právnických osob za 

pozemky v k.ú. Krč ve vlastnictví hl.m. 

Prahy 

 

radní Chabr   

32. 38333 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 602/5, 602/10 a 604/5 v k.ú. 

Kobylisy 

 

radní Chabr   

33. 38277 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 

pozemku ve vlastnictví hlavního města 

Prahy v k. ú. Sedlec, obec Praha 

 

radní Chabr   

34. 38587 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 

na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 

k.ú. Vršovice, obec Praha 

 

radní Chabr   

35. 38489 k žádosti Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových o uznání 

vlastnického práva k pozemkům v k.ú. 

Kunratice ve prospěch České republiky 

 

radní Chabr   

36. 38590 k návrhu na schválení Dohody o 

narovnání mezi HMP a Stavebním 

bytovým družstvem Praha, 

IČO:00034592, Střelničná 1861/8a, 

182 00 Praha 8 

 

radní Chabr   

37. 38441 k návrhu na uhrazení nákladů spojených s 

členstvím hlavního města Prahy v 

zájmovém sdružení právnických osob 

Národní síť Zdravých měst ČR 

 

radní Johnová   

38. 38452 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a úpravu rozpočtu příspěvkových 

organizací v působnosti SOV MHMP v 

roce 2020 

 

radní Johnová   

39. 38680 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace Zdravotnická záchranná služba 

hlavního města Prahy v působnosti 

odboru zdravotnictví MHMP 

 

radní Johnová   

40. 38454 

 

 

k návrhu na přiznání osobního příplatku 

řediteli příspěvkové organizace hl.města 

Prahy v působnosti odboru SOV MHMP 

 

radní Johnová   

41. 38784 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1978 ze 

dne 7.9.2020, kterým se svěřují některé 

nevyhrazené pravomoci Rady HMP 

Magistrátu HMP 

 

radní Johnová   
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42. 38600 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola, 

Základní škola a Mateřská škola pro 

sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 

169 

 

radní Šimral   

43. 38666 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola 

Popelka v rejstříku škol a školských 

zařízení 

 

radní Šimral   

44. 36816 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední odborná škola 

logistických služeb, se sídlem Učňovská 

100/1, Praha 9, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

45. 38471 k vydání nesouhlasného stanoviska k 

zápisu právnické osoby Ambi škola - 

střední škola gastronomie, s.r.o., se sídlem 

Praha 1, Maiselova 38/15, v rejstříku škol 

a školských zařízení 

 

radní Šimral   

46. 38252 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu školské právnické osoby 

Vyšší odborná škola publicistiky, se 

sídlem Opatovická 160/18, 110 00 Praha 

1 - Nové Město, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

47. 38329 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

střední školy, jejíž činnost by měla 

vykonávat Expediční ScioŠkola - střední 

škola, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 

658/34, do rejstříku škol a školských 

zařízení s účinností od 1. 9. 2021, a dále k 

zápisu změny v údajích právnické osoby 

1. Scio Střední škola, s.r.o., se sídlem 

Praha 8, Pobřežní 658/34, IČO 071 16 

349, do rejstříku škol a školských zařízení 

s účinností od 1. 9. 2021 

 

radní Šimral   

48. 38464 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Gymnázium Paměti 

národa, s.r.o., se sídlem Praha 1, 

Štěpánská 704/61, v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

49. 38611 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby CEDUK - 

VOPŠ Vyšší odborná škola s.r.o., se 

sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   
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50. 38744 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

pedagogická škola Futurum, s.r.o., se 

sídlem Praha 10, Hornoměcholupská 873, 

v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

51. 38748 

 

 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Konzervatoř a Vyšší odborná 

škola Jaroslava Ježka, se sídlem Praha 4, 

Roškotova 1692/4, v rejstříku škol a 

školských zařízení 
 

radní Šimral   

52. 38499 

 

 

 

k návrhu na změnu zřizovací listiny a 

změnu zápisu v rejstříku škol a školských 

zařízení příspěvkové organizace Karlínská 

obchodní akademie a vyšší odborná škola 

ekonomická, se sídlem Praha 8, Kollárova 

271/5 
 

radní Šimral   

53. 38411 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

úpravu limitů odpisových plánů 

příspěvkových organizací v působnosti 

KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

54. 37180 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 
 

radní Zábranský   

55. 38741 k návrhu na změnu složení Komise Rady 

HMP pro úplatné nabytí objektů k bydlení 
 

radní Zábranský   

56. 38408 k návrhu změn v seznamu vybraných 

žadatelů o pronájem bytu z výstavby 

realizované Bytovým družstvem Kulatý 

Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 

k výběru nových žadatelů o pronájem 

bytu z této výstavby 
 

radní Zábranský   

57. 38593 k dalšímu postupu přípravy projektu 

koncertního sálu hl. m. Prahy a úpravě 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
 

pověřená 

řízením MHMP  

  

58. 38598 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

4.11.2020 do 10.11.2020 
 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

38814 

 

Informace k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

vymezují podmínky provozování hazardních her na území hl. m. Prahy 

 

radní Kordová 

Marvanová 

 


