
 P R O G R A M  
27. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 7. 2020 

 
od 10:00 hod. 

 
 

 

 
K odsouhlasení - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 15. 6. 2020 
K odsouhlasení - zápis z 26. jednání Rady HMP ze dne 29. 6. 2020 

 

  
 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 37285 k pojmenování ulic na území hlavního 

města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 36105 k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. 
Prahy pro předsednictví České republiky 
v Radě EU v roce 2022 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
 

10.15 Ing. Andrle  

4. 37336 
 

  
 

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2020 
 

primátor hl. m. 
Prahy  
 

10.20 Ing. Andrle 

5. 37197 
 
 

ke schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o 
vytvoření a správě Záručního fondu 
COVID PRAHA 2020 
 

primátor hl. m. 
Prahy  
 

10.25 Ing. Andrle  

6. 37342 
 
 

ke schválení objednávek na základě 
vertikální spolupráce ve smyslu § 11 
zákona o zadávání veřejných zakázek 
 

primátor hl. m. 
Prahy  
 

10.30 Ing. Vorlíček 

7. 36694 k návrhu požadavků na obsah Územně 
analytických podkladů hl.m. Prahy 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček  
 

10.35 Mgr. Boháč –   
ředitel IPR HMP  

8. 37065 
 
 

ke koncepční studii Celkové řešení 
Vítězného náměstí a navazující 
projektové přípravě investiční akce 
Revitalizace Vítězného náměstí 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.40 Mgr. Boháč –   
ředitel IPR HMP 

9. 36711 k návrhu zadavatele o výběru dodavatele 
na veřejnou zakázku s názvem „Stavba č. 
3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS 
ostatní - Třebešovská" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 Ing. Freimann 

 
 



10. 36563 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka dvou skříňových vozidel s 
vestavbou pro Městskou policii hl.m. 
Prahy" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 Ing. Šuster –
ředitel MP HMP 

11. 36564 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávka dvou skříňových vozidel s 
vestavbou pro potřeby Oddělení prevence 
Městské policie hl. m. Prahy" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 Ing. Šuster –
ředitel MP HMP 

12. 37025 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Úklid objektů užívaných Městskou 
policií hl.m. Prahy" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.00 Ing. Šuster –
ředitel MP HMP 

13. 37084 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech III" - 3. skupina 
 
 
 
 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.05 RNDr. Kyjovský  

14. 37062 
 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy s vybraným účastníkem na 
veřejnou zakázku "II. Fáze pilotního 
projektu nové formy sběru TO u komodit 
papír, plasty, nápojové kartony a kovové 
obaly na území MČ Praha-Štěrboholy" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.10 RNDr. Kyjovský 

15. 37165 
 
 

k záměru odboru ochrany prostředí 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Začlenění části Výstaviště ke 
krajinářskému parku Stromovka" 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.15 RNDr. Kyjovský 

16. 37009 
 

VH 
 
 
 

k účetní závěrce společnosti Pražské 
služby, a.s. za rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  
 

11.20 Ing. Javornická 
JUDr. P. Roman,  
předseda  
představenstva   
Pražské služby,  
a.s. 
Ing. P. Hlubuček,  
předseda dozorčí  
rady Pražské  
služby, a.s.  
 

17. 37184 k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 9567 
Radlická radiála JZM - Smíchov, 
technická studie variantního řešení úseku 
MÚK Bucharova - MÚK Butovice“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.25 Ing. Freimann  

 



18. 37313 k návrhu na úpravu rozpočtu a zavedení 
nové investiční akce příspěvkové 
organizace Ropid - „klimatizace kanceláří 
Ropid” do centrálního číselníku akcí v 
roce 2020 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

11.30 Ing. Šíma 

19. 37167 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2020 v souvislosti s 
řešením ekonomických dopadů výskytu 
onemocnění COVID-19 v České 
republice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.35 Ing. Javornická 

20. 37319 k žádostem o slevu na nájemném 
nájemcům nebytových prostor hl.m. 
Prahy sloužících k podnikání 
 

radní Chabr 11.40 Ing. Rak 

21. 30532 k návrhu na uzavření dohod o splátkách; 
dlužného nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním nebytového 
prostoru se lhůtou splatnosti nepřevyšující 
18 měsíců s nájemci nebytových prostor 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, k návrhu na 
prominutí části poplatků z prodlení 
vzniklých z dlužného nájemného a úhrad 
za plnění poskytovaná s užíváním 
nebytových prostor ve vlastnictví hl.m. 
Prahy a k návrhu na uzavření dohod o 
narovnání s uživateli nebytových prostor 
ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr 11.45 Ing. Rak 

22. 36269 k uzavření smluvních vztahů v rámci 
projektu „Upgrade sítě VO pro účely 
dobíjení e-mobility a dalších synergií“, 
založení nové investiční akce a úpravě 
rozpočtu v kap. 08 – HOSPODÁŘSTVÍ 
 

radní Chabr 11.50 Ing. Rak 
T. Jílek, předseda  
předst.  
Technologie hl.m.  
Prahy, a.s. 
Ing. Fiala, člen  
předst.  
Technologie hl.m.  
Prahy, a.s. 
 

23. 36821 schválení dohody o narovnání a 
majetkoprávní řešení 
 

radní Chabr 11.55 Ing. Rak 

24. 36939 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smlouvy o výpůjčce a k návrhům 
výpovědí nájemních smluv 
 

radní Chabr 12.00 Ing. Rak 

25. 37264 k  uzavření Memoranda o spolupráci při 
umístění dobíjecích stanic na lampách 
veřejného osvětlení se společností Pražská 
energetika, a.s. 
 

radní Chabr 12.05 Ing. Javornická 

26. 35865 ke zrušení zadávacího řízení na realizaci 
veřejné zakázky "Stavba č. 8211 
Administrativně-technická budova ZZS; 
projektant DÚR" 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 12.10 Ing. Freimann 



27. 36546 k návrhu na zahájení zadávacího řízení 
"Projektová dokumentace - výjezdové 
stanoviště Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy, ul. 28. pluku, Praha 10" a 
schválení finančního krytí 
 
- přerušen 29.6.2020 
 

radní Johnová 
 

12.15 Mgr. Ježek 
MUDr. Kolouch,  
MBA –  
ředitel ZZS HMP 
  

28. 37107 
 
 

k návrhu na zavedení investičních akcí 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SOV MHMP kap. 0582 do 
centrálního číselníku akcí v roce 2020 a 
na změnu názvů investičních akcí odboru 
SOV MHMP 
 

radní Johnová 12.20 PhDr. Klinecký 

29. 37138 
 
 

k návrhu na zvýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Správa 
pražských hřbitovů 
 

radní Johnová 12.25 Mgr. Ježek 

30. 37146 
 
  

k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku a na poskytnutí investičního 
příspěvku z rozpočtu hlavního města 
Prahy příspěvkové organizaci hl.m. Prahy 
Městské nemocnici následné péče 
 

radní Johnová 12.30 Mgr. Ježek 

31. 36740 k záměru odboru SML MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "SPŠ stroj. 
Betlémská, P 1 - rekonstrukce elektro" 
 

radní Šimral 12.35 Mgr. Němcová  

32. 36903 k návrhu na vyhlášení Programu podpory 
využití volného času Dětí a mládeže na 
rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.40 Mgr. Němcová 

33. 37079 k návrhu na vyhlášení Programu 
celoměstské podpory vzdělávání na území 
hlavního města Prahy pro rok 2021 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 12.45 Mgr. Němcová 

34. 36987 k návrhu na určení úkolů souvisejících s 
podáním žádosti o podporu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV) v rámci Výzvy č. 02_19_078 
Implementace krajských akčních plánů II 
 

radní Šimral 12.50 Mgr. Němcová 

35. 36438 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"PPP pro Prahu 7 a 8 - rekonstrukce 
objektu Glowackého 547/7 
 

radní Šimral 12.55 Mgr. Němcová 

36. 37103 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení veřejné zakázky "Zajištění 
provozu Podnikatelského a inovačního 
centra hl. m. Prahy a Expat centra hl. m. 
Prahy 
 

radní Šimral 13.00 Ing. Blažek 

 



37. 37270 k návrhu na jmenování ředitele 
příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12 
 

radní Šimral 13.05 Mgr. Němcová 
Milan Tolkner 

38. 37380 k návrhu na udělení dotací 
prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR, výzva č.2. 
 

radní Šimral 13.10 Ing. Blažek 

39. 36588 k návrhu na poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace 
organizaci KULTURUS, z.s. a na 
dofinancování víceletého projektu 
organizace ARA ART, z.s. 
 

radní Třeštíková 13.15 MgA. Sulženko,  
Ph.D.  
Mgr. Hajná  
 

40. 37257 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Hudební divadlo v Karlíně 
 

radní Třeštíková 13.20 MgA. Sulženko,  
Ph.D.  
Bc. Kulhánek, 
ředitel Hudebního  
divadla v Karlíně  
 

41. 37092 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti národnostních menšin a integrace 
cizinců 
 

radní Třeštíková 13.25 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 

42. 36427 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 

radní Třeštíková 13.30 MgA. Sulženko,  
Ph.D. 
PhDr. Strnadová,  
ředitelka Muzea  
hl.m. Prahy 
 

43. 36424 ke způsobu využívání bytového fondu v 
průběhu roku 2020 
 
- přerušen 29.6.2020 
 

radní Zábranský 13.35 Ing. Tunkl 

44. 36737 k návrhu na uzavření dodatku k 
Podmínkám realizace projektu 
financovaného z OPPPR "Testování 
archivovaných dat pro zachování 
maximální udržitelnosti" a k návrhu na 
rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku 
"Testování archivovaných dat pro 
zachování maximální udržitelnosti II" 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.40 Mgr. Jíša 

45. 37402 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
volených orgánů Magistrátu hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.45 Ing. Dederová 
Ing. Lísal 

46. 37375 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
informatických aplikací Magistrátu hl.m. 
Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.50 Ing. Dederová 
Ing. Krch 

 
 



 
47. 37376 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1247 ze 

dne 15. 6. 2020 k návrhu na zřízení pozice 
energetického manažera hlavního města 
Prahy a oddělení energetického manažera 
a k související změně Organizačního řádu 
Magistrátu hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.55 Ing. Dederová 

48.  Podání  14.00  
49.  Operativní rozhodování Rady HMP    
50.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 36813 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 

poskytnutí podílů spolufinancování na 
projekty OP PPR realizované PO HMP v 
roce 2020 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 37068 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. 37221 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. 37191 
 
 

ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 54. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy  
 

  

5. 37362 
 
 

k návrhu navýšení členského příspěvku 
hl.m. Prahy jako člena Asociace krajů ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy  
 

  

6. 36587 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy pro stavbu „Výrobní a skladová 
hala s administrativou“ na pozemku parc. 
č. 1327/53 v k.ú. Běchovice, Praha - 
Běchovice 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček  
 

  

7. 36922 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  



 
8. 37100 k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní 

smlouvu č. NAP/54/09/017080/2019 
uzavřenou dne 3. 6. 2019 s fyzickou 
osobou podnikající, IČO: 41207408, a to 
v šestiměsíční výpovědní době 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

9. 36738 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 
parc. 159/116 v k.ú. Benice do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10. 36755 k návrhu na úplatné nabytí pozemku č. 
parc. 312/23 v k.ú. Benice do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

11. 35668 k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě o převodu vlastnictví k 
nemovité věci - části  pozemku par.č. 
1810/90 k.ú. Dubeč 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

12. 36982 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření I. 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

13. 37045 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura a v kapitole 03 – 
Doprava 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

14. 37268 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2020 v kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

15. 37116 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura a v kapitole 07 - 
Bezpečnost a snížení limitů finančních 
prostředků na mzdy Městské policie hl.m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

16. 36288 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
pachtovní smlouvy s pobočným spolkem 
ZO ČSOP Ekologická servisní 
organizace, IČO 68406088, na dobu 
určitou na pozemek ve vlastnictví HMP, 
svěřený do správy OCP MHMP, parc. č. 
1839 v k.ú. Slivenec 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

17. 37261 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 
subjektů za 2. čtvrtletí 2020 na úhradu 
zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované 
autobusovou dopravou PID 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

18. 37019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě se společností PPH 
Nove Mesto s.r.o. na pronájem části 
komunikace Senovážné náměstí za 
účelem umístění zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

 
 



19. 36918 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene-
služebnosti k pozemkům parc.č. 560/2, 
parc. č. 560/5, parc. č. 560/23 a parc. č. 
560/44 v katastrálním území Lahovice za 
účelem budoucího zřízení služebnosti - 
stavba „Cyklo Komořany-Lahovice - 
Návaznosti Berounka, č. akce 2950165“ 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

20. 36648 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

21. 36999 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 8, 
Praha 10, Praha 11, Praha 15 a Praha - 
Zbraslav na úhradu nákladů za sociální 
pohřby 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 37225 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 12, 
Praha 14 a Praha - Zličín na úhradu 
nákladů za sociální pohřby 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

23. 37245 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2020 o vratky finančních prostředků 
do státního rozpočtu z akcí realizovaných 
v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

24. 37231 k návrhu na úpravu rozpočtu a vrácení 
neinvestičních příspěvků na výkon 
pěstounské péče od MČ hl.m. Prahy 
Úřadu práce České republiky 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

25. 37053 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury určený na kulturní 
aktivity 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 

  

26. 37247 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na krytí 
výdajů na činnost poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
v roce 2020 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

 
 
 
 
 



27. 37174 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 

  

28. 37282 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 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 - Běchovice 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

29. 37278 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury v souvislosti s 
financováním kulturní aktivity určený pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha - 
Březiněves 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

30. 37275 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 
transfer z Úřadu práce České republiky na 
výkon pěstounské péče určený pro MČ 
HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 6 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

31. 37170 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 o 
investiční transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu životního prostředí 
2014 – 2020 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 

  

32. 37234 k návrhu na změnu charakteru finančních 
prostředků ponechaných MČ Praha 6 k 
čerpání v roce 2020 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

33. 37012 k návrhu na změnu charakteru dotace 
poskytnuté městské části Praha - Lipence 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 a 
ponechané k využití ke stejnému účelu v 
roce 2020 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

34. 36911 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v roce 2020 v souvislosti s přijetím 
splátky návratné finanční výpomoci od 
Městské části Praha 16 - Plavecký bazén 
v areálu ZŠ (ORG 0080387) 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

 
 



35. 37210 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
realizaci aktivit v rámci projektu 
"Zavedení systému energetického 
managementu v městské části Praha 12 
dle normy ISO 50001" 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

36. 37214 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva průmyslu a obchodu ze 
Státního programu na podporu úspor 
energie "EFEKT II. pro rok 2020" 
 

náměstek  
primátora 
Vyhnánek 
 

  

37. 36951 
 
 

k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemní smlouvě 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

38. 37176 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2020 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 
 

  

39. 37302 
 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2655 ze 
dne 2. 12. 2019 k záměru odboru 
investičního MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Stavba č.  45029 Rek. a dost. 
Průmyslového paláce; zhotovitel" a ke 
jmenování komise 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

40. 36063 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 6 (pozemky v k.ú. Břevnov, 
Střešovice a Veleslavín) 
 

radní Chabr   

41. 36870 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 9 a Praha 11 (pozemky v k.ú. 
Vysočany, Háje a Chodov) 
 

radní Chabr   

42. 36910 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 - Čakovice 
(pozemek v k.ú. Čakovice) 
 

radní Chabr   

 



43. 36786 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti 4529/1356264 na 
pozemcích parc. č. 963/1, 963/8, 963/9, 
963/10, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 
963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19, 
963/20, 963/22, 963/23, 963/24, 963/27, 
964/16, 964/17, 964/18, 964/19, 964/23, 
964/24, 964/26 a na budovách č.p. 991 na 
parcele 963/17, č.p. 992 na parcele 
963/16, č.p. 993 na parcele 963/15, č.p. 
994 na parcele 963/14, č.p. 995 na parcele 
963/13, č.p. 996 na parcele 963/12, č.p. 
997 na parcele 963/11, č.p. 998 na parcele 
963/10, č.p. 1001 na parcele 963/20, č.p. 
1002 na parcele 963/19, č.p. 1003 na 
parcele 963/18, č.p. 1004 na parcele 
963/22 a na parcele 964/19, č.p. 1005 na 
parcele 964/18, č.p. 1006 na parcele 
964/17, č.p. 1007 na parcele 963/9 a na 
parcele 964/24, č.p. 1008 na parcele 
964/16 a č.p.1009 na parcele 963/8, 
parcele 963/23 a parcele 964/26, 
spojeného s právem užívání bytu č. 12 v 
budově č.p. 994/7 a garážového stání č. 
A/3/15 v budově č. p. 1009, vše zapsané v 
katastru nemovitostí na LV č. 1230, 8442, 
7581, 7242 a 9279 pro k.ú. Hlubočepy, 
obec Praha 
 

radní Chabr   

44. 36826 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu o velikosti id 6899/1356264 na 
pozemcích parc. č. 963/1, 963/8, 963/9, 
963/10, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 
963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19, 
963/20, 963/22, 963/23, 963/24, 963/27, 
964/16, 964/17, 964/18, 964/19, 964/23, 
964/24, 964/26 a na budovách č.p. 991 na 
parcele 963/17, č.p. 992 na parcele 
963/16, č.p. 993 na parcele 963/15, č.p. 
994 na parcele 963/14, č.p. 995 na parcele 
963/13, č.p. 996 na parcele 963/12, č.p. 
997 na parcele 963/11, č.p. 998 na parcele 
963/10, č.p. 1001 na parcele 963/20, č.p. 
1002 na parcele 963/19, č.p. 1003 na 
parcele 963/18, č.p. 1004 na parcele 
963/22 a na parcele 964/19, č.p. 1005 na 
parcele 964/18, č.p. 1006 na parcele 
964/17, č.p. 1007 na parcele 963/9 a na 
parcele 964/24, č.p. 1008 na parcele 
964/16 a č.p.1009 na parcele 963/8, 
parcele 963/23 a parcele 964/26, 
spojeného s právem užívání bytu č. A/b/9 
v budově č.p. 1003 a garážového stání č. 
A/2/34 v budově č. p. 1009, vše zapsané v 
katastru nemovitostí na LV č. 1230, 8442, 
7581, 7242 a 9279 pro k.ú. Hlubočepy, 
obec Praha 
 

radní Chabr   



45. 37007 k revokaci usnesení Rady HMP č. 677 ze 
dne 6. 4. 2020 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemků v k.ú. Zbraslav 
 

radní Chabr 
 

  

46. 36850 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 440/6, parc.č. 441/2, parc.č. 607/4, 
parc.č. 607/5, parc.č. 2146/2 a parc.č. 
2162/3 v k. ú. Ruzyně ze spoluvlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr 
 

  

47. 36925 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 679/1 v k.ú. Šeberov 
 

radní Chabr   

48. 37158 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy v 
k.ú. Sedlec, obec Praha 
 

radní Chabr   

49. 37355 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 
zajišťování externích právních služeb pro 
potřeby hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

50. 36764 k návrhu na uznání vlastnického práva k 
pozemku parc. č. 528/5 k.ú. Radlice 
 

radní Chabr   

51. 37057 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku organizace hl. m. Prahy Dětský 
domov Charlotty Masarykové a úpravu 
rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v 
roce 2020 
 

radní Johnová   

52. 37097 
 
  

k návrhu na přijetí daru zdravotnických 
prostředků a speciálního vybavení od 
Ministerstva zdravotnictví ČR a 
zdravotnického materiálu od společnosti 
Nadace J & T 
 

radní Johnová   

53. 37252 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku organizace hl. m. Prahy Dětský 
domov Charlotty Masarykové a úpravu 
rozpočtu kap. 05 odboru 81 a odboru 82 v 
roce 2020 
 

radní Johnová   

54. 37266 k návrhu na poskytnutí daru 
zdravotnického materiálu společnosti 
DUHA SEDLIŠTĚ 
 

radní Johnová   

55. 37030 k návrhu na neposkytnutí neinvestiční 
účelové individuální dotace zapsanému 
spolku Prevence dětem z.s. na realizaci 
projektu "Bezpečnostní průprava dětí 
předškolního věku" na školní rok 
2020/2021 
 

radní Šimral   

56. 37157 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní Šimral   



57. 37064 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

58. 37132 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

59. 37133 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport - vratka 
dotace MŠMT 
 

radní Šimral   

60. 37055 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

61. 36802 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k 
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
neinvestiční účelové individuální dotace 
č. DOT/61/05/011053/2020 a 
DOT/61/05/011054/2020 - z důvodu 
změny účelu dotace 
 

radní Šimral   

62. 37072 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

63. 37110 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

64. 37343 k návrhu na pronájem služebních bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský 
 

  

65. 36906 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k 
dohodám o vzájemné výměně bytů 
 

radní Zábranský   

66. 36206 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na 
odprodej souboru vyřazených 58 ks 
vozidel a 29 ks motocyklů Městské 
policie HMP ve vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

67. 37212 k návrhu na pronájem služebního bytu 
hl.m. Prahy 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

68. 37242 k návrhu na rozpracování usnesení  
18. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne  2. 7. 2020 
 

pověřená 
řízením MHMP 
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