SCHVÁLENÝ
PROGRAM JEDNÁNÍ
22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 17. 12. 2020 od 8,30 hod.
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 18. 12. 2020)

Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
*

Z-8935 k "Petici proti zdražení a omezení pražské MHD"
*Tisk bude projednán v pevném čase od 16.00

*

Z-8982 Petice proti plánovanému rozšíření Letiště Václava Havla v Praze

JUDr. Jaroslava
Janderová
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
náměstek primátora
Hlubuček

*Tisk bude projednán v pevném čase od 17.00
*

Z-8956 Informace - k rozšiřování Letiště Václava Havla Praha

náměstek primátora
Hlubuček

*Bude projednáno společně v jednom bloku s tiskem Z-8982
*

Z-8891 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1.skupina (fáze "podnět", vlna
31)

I. náměstek primátora
Hlaváček

*Tisk bude projednán po předchozích bodech Z-8982 a Z-8956
1

Z-8918 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, finančních náměstek primátora
vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2021, Vyhnánek
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

2

Z-8857 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z primátor
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020
hl.m. Prahy

3

Z-8830 ke schválení projektu v rámci 44. výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
Z-8781 k návrhu změny/úpravy ÚP a jejího vydání - U 1361 (fáze „návrh“
+ „OOP“, vlna 06 úprav)
Z-8804 k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání - U 1372 a U 1373 (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 09 úprav)

primátor
hl.m. Prahy
I. náměstek primátora
Hlaváček
I. náměstek primátora
Hlaváček

6

Z-8782 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3164 (fáze "návrh" +
"OOP", vlna 12)

I. náměstek primátora
Hlaváček

7

Z-8791 k návrhu změn ÚP a jejich vydání - Z 3148 a Z 3183 (fáze "návrh" I. náměstek primátora
+ "OOP", vlna 12)
Hlaváček

4
5

1

8

Z-8803 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 3345 a Z 3355 (fáze
"návrh" + "OOP", vlna 19)

I. náměstek primátora
Hlaváček

9

Z-8814 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3315 (fáze „zadání“, vlna 18)

10

Z-8821 k návrhu na pořízení změny ÚP - 320/2019 (fáze "podnět", vlna
26)

I. náměstek primátora
Hlaváček
I. náměstek primátora
Hlaváček

11

Z-8902 k návrhu na uvolnění rezervy pro městskou část Praha 16 na
provedení výstavby služebny Policie ČR v roce 2020 z kap. 07 –
BEZPEČNOST

náměstek primátora
Hlubuček

12

Z-8750 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Hasičskému
záchrannému sboru hl. m. Prahy v roce 2020 z rozpočtu kap.07 –
BEZPEČNOST

náměstek primátora
Hlubuček

13

Z-8927 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 MČ Praha - Dolní Měcholupy,
na koupi nebytových prostor za účelem zřízení nové služebny
Městské policie hl. m. Prahy

náměstek primátora
Hlubuček

14

Z-8313 k návrhu na úplatné nabytí pozemků č. parc. 4378/6, 4452/8,
4453/3, 4561/5 a 4562/2 v kat. ú. Horní Počernice do vlastnictví
hl. m. Prahy

náměstek primátora
Hlubuček

15

Z-8592 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Správa služeb hlavního města Prahy

náměstek primátora
Hlubuček

16

Z-8953 k problematice vyhrazených jízdních pruhů pro BUS a k návrhu
revokace usnesení ZHMP č. 21/27 ze dne 12.11.2020

náměstek primátora
Scheinherr

17

Z-8948 k modernizaci železniční trati Praha - Kladno s odbočkou na
Letiště Václava Havla Praha

náměstek primátora
Scheinherr

18

Z-8758 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.9/42 ze dne 19.9.2019 k náměstek primátora
záměru veřejné zakázky „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř.
Scheinherr
Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“

19

Z-8943 k záměru odboru dopravy MHMP na realizaci veřejné zakázky
"Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních
informací"

20

Z-8905 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu dvou náměstek primátora
podchodů u ulice Kbelská pod železniční tratí Praha Vysočany Scheinherr
Lysá nad Labem

21

Z-8818 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod
pozemků pod stavbou silnice I. třídy I/4 Strakonická, stavby
silnice I. třídy I/4 Strakonická, mostního objektu X002 ul.
Bartoňova a mostního objektu X006 ul. K Peluňku v rámci
vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních
komunikací, silničních pozemků a dalších nemovitostí
souvisejících se stavbou dálnice D0

náměstek primátora
Scheinherr

22

Z-8941 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy č. 110/2020 o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020

náměstek primátora
Scheinherr

2

náměstek primátora
Scheinherr

23

Z-8078 k záměru veřejné zakázky "Stavba č. 45029 Rek. a dost.
Průmyslového paláce; správce stavby"

24

Z-8908 k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých MČ
náměstek primátora
HMP z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na opatření v souvislosti s šířením Vyhnánek
nového typu koronaviru

25

Z-8896 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a změnu výše dotací
poskytnutých z rozpočtu vl. hl. m. Prahy městské části Praha –
Běchovice

náměstek primátora
Vyhnánek

26

Z-8861 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace
poskytnuté MČ Praha - Šeberov z rozpočtu hl. m. Prahy v roce
2020

náměstek primátora
Vyhnánek

27

Z-8931 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků ponechaných
městské části Praha - Zbraslav k čerpání v roce 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

28

Z-8922 k návrhu na rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha náměstek primátora
14 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020
Vyhnánek

29

Z-8850 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 20 na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

30

Z-8879 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části
Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

náměstek primátora
Vyhnánek

31

Z-8769 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací městské části náměstek primátora
Praha 10 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování
Vyhnánek
projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy

32

Z-8958 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části
Praha - Dolní Chabry na vrub kapitoly 1016 - rezerva na
spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města
Prahy

náměstek primátora
Vyhnánek

33

Z-8970 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ Praha 12 na vrub
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020

náměstek primátora
Vyhnánek

34

Z-8971 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí
účelových dotací městským částem hl. m. Prahy

náměstek primátora
Vyhnánek

35

Z-8951 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m.
Prahy obdržených jako výnos z daně z hazardních her a jako
odvod z loterií v období od 1.6.2020 do 30.11.2020

náměstek primátora
Vyhnánek

36

Z-8913 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná náměstek primátora
vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání Vyhnánek
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

37

Z-8875 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o
aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.
Prahy pro rok 2021

3

náměstek primátora
Vyhnánek

radní Chabr

38

Z-8946 k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.m.
Prahy č. 18/43 ze dne 2.7.2020 a k návrhu na schválení Smlouvou
mezi zakladateli a Partnerské smlouvy mezi Univerzitou Karlovou
a hlavním městem Prahou

radní Chabr

39

Z-8845 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

40

Z-8674 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Chodov
(P+R Opatov)

radní Chabr

41

Z-8079 k návrhu na majetkoprávní vypořádání části pozemku parc.č.
radní Chabr
3010/1, dle GP č. 3881-31/2017 ze dne 15.5.2017 oddělený a nově
označený jako pozemek parc.č. 3010/5 v k.ú. Chodov

42

Z-8838 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kunratice

43

Z-8806 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Krč ve spoluvlastnictví
radní Chabr
právnických osob za pozemky v k.ú. Krč ve vlastnictví hl.m. Prahy

44

Z-8841 k návrhu směny pozemků v k.ú. Vysočany mezi hl.m. Prahou a
Bytovým družstvem Krocínka

radní Chabr

45

Z-8917 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Troja ve vlastnictví právnické
osoby za pozemky v k.ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy a k
návrhu na zřízení služebností

radní Chabr

46

Z-8775 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnických podílů id. 1/2 na
pozemcích parc. č.1182/13, parc. č. 1184/69 a parc. č. 1184/73 a
parc. č. k.ú. Libeň

radní Chabr

47

Z-8568 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2615/1 o
výměře 24 m2 v k.ú. Kunratice

radní Chabr

48

Z-8648 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 3688/57 v k.ú.
Břevnov

radní Chabr

49

Z-8589 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3880/8 o výměře 26
m2 k.ú. Libeň

radní Chabr

50

Z-8496 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 1975/9, k.ú.
Košíře vlastníkům bytových jednotek

radní Chabr

51

Z-8419 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 127 o
výměře 86 m2 v k.ú. Nusle

radní Chabr

52

Z-4885 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 264/1 o výměře radní Chabr
43 m2 v k.ú. Hostivař

53

Z-8626 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3220/11 o
výměře 52 m2 v k.ú. Strašnice

radní Chabr

54

Z-8713 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 394, k.ú. Kamýk

radní Chabr

55

Z-8786 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 4267/11 v k.ú. Žižkov radní Chabr
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví REXWOOD invest,a.s.

4

radní Chabr

56

Z-7598 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

radní Chabr

57

Z-8597 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č.
1360/1 o výměře 453 m2 (dle GP č. 4095-6/2019 ze dne
12.12.2019 oddělený a nově označený pozemek parc.č. 1360/1 v
k.ú. Chodov) a části pozemku parc.č. 1360/6 o výměře 626 m2
(dle GP č. 4095-6/2019 ze dne 12.12.2019 oddělený a nově
označený pozemek parc.č. 1360/6 v k.ú. Chodov), vše v
katastrálním území Chodov, obec Praha

radní Chabr

58

Z-8625 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 768/1 v k.ú.
Běchovice

radní Chabr

59

Z-8854 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 392/28 v k. ú. Prosek radní Chabr

60

Z-8692 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3281 o výměře 103
m2 v k.ú. Michle

radní Chabr

61

Z-8599 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 2773, o
výměře 148 m2, v k.ú. Chodov

radní Chabr

62

Z-8760 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2513/309, parc.č.
2513/311, parc.č. 2513/312 a id. 1/2 pozemku parc.č. 2513/314,
k.ú. Dejvice

radní Chabr

63

Z-8880 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 7/5 v k.ú.
Hodkovičky

radní Chabr

64

Z-8909 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1409/7 v k.ú.
Běchovice

radní Chabr

65

Z-8862 k návrhu na zrušení usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 16/36 ze radní Chabr
dne 16.4.2020 a k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č.
585/194 v k.ú. Bohnice

66

Z-8774 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 346/2 v k.ú. Újezd nad radní Chabr
Lesy od fyzických osob

67

Z-7550 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1836/4 v k. ú. Ruzyně radní Chabr
do vlastnictví hlavního města Prahy

68

Z-8842 návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 383/29 v k.ú. Štěrboholy

69

Z-8820 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 radní Chabr
pozemků v k. ú. Černý Most z vlastnictví fyzické osoby do
vlastnictví hlavního města Prahy pro možnost realizace investiční
akce hl.m. Prahy č. 0000 Vybíralova dle opatření „1.01
Rekonstrukce ulic Vybíralova, Kpt. Stránského a Bryksova“

5

radní Chabr

70

Z-8819 k návrhu na úplatné a bezúplatné nabytí majetku umístěného na
pozemcích hl. m. Prahy v k.ú. Michle

radní Chabr

71

Z-8015 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví k id. podílu 798/1680 na
pozemcích parc.č. 3071/9 a parc.č. 3071/10 v k.ú. Dejvice

radní Chabr

72

Z-8670 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 990/120 o výměře radní Chabr
720 m2 v k.ú. Čimice, obec Praha, z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví
hlavního města Prahy

73

Z-8321 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími
podmínkami po dobu 15-ti let st.parc.č.2/2, jehož součástí je
stavba bez čp./če v k.ú. Rudné, obec Vysoká Pec z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu : Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m.
Prahy

radní Chabr

74

Z-8704 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 957/7 a
957/8 v k.ú. Satalice

radní Chabr

75

Z-8772 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 2950/4 v
k.ú. Braník

radní Chabr

76

Z-8811 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3998/12 o výměře radní Chabr
1 m2 a parc.č. 4038/20 o výměře 812 m2 v k.ú. Dejvice, obec
Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2 - Nové Město, PSČ: 128 00, do vlastnictví hlavního města
Prahy

77

Z-8787 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parcelní číslo 602/5,
602/10 a 604/5 v k.ú. Kobylisy

78

Z-8245 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace
radní Chabr
Pujmanové, rekonstrukce chodníků v ul. Pujmanové vč. vodící
linie pro nevidomé a slabozraké, 2 ks svislého dopravního značení,
vodorovného dopravního značení (2 ks přechodů pro chodce), 4 ks
nových sloupů veřejného osvětlení přechodu pro chodce, nového
přívodního kabelového vedení, přeložky veřejného osvětlení
zahrnující přesun 3 ks sloupů veřejného osvětlení a umístění 1
nového sloupu veřejného osvětlení v rámci přeložky a kabelového
vedení v rámci přeložky (výměna a doplnění) v k. ú. Nusle z
vlastnictví společnosti Skanska Epsilon Project Company, s.r.o. do
vlastnictví hl. m. Prahy

6

radní Chabr

79

Z-8873 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná radní Chabr
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem
Svěření:
Praha 5 (pozemky v k.ú. Smíchov, Hlubočepy, Košíře)
Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice a pozemek v k.ú. Malešice)
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Kunratice)
Praha - Satalice (pozemky v k.ú.Satalice)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Liboc)
Prahy městské části Praha 18 (nemovitosti v k.ú. Letňany)
Praha 10 (pozemky v k.ú. Záběhlice)
Praha - Zbraslav (pozemky v k.ú. Zbraslav)
Praha 8 (pozemky v k.ú. Troja)
Praha - Suchdol (pozemky v k.ú. Suchdol)
Odejmutí:
Praha 11 a Praha - Újezd (pozemek v k.ú. Chodov a pozemky
včetně vodního díla v k.ú. Újezd u Průhonic)
Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice)
Praha - Satalice (pozemky v k.ú.Satalice)
Praha - Velká Chuchle (pozemek a vodohospodářský majetek v
k.ú. Velká Chuchle)
Praha 6 (pozemky v k.ú. Břevnov a Liboc)
Praha 20 ( stavby vozovek v k.ú. Horní Počernice)

80

Z-8991 k revokaci usnesení Zastupitelstva číslo 21/17 ze dne 12. 11. 2020
k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 431/41, 449/17,
450/14, 450/16, 450/23, 450/27, 468/11, 468/13, 479/213, 530/2,
531/3, 531/6, 531/7, 540/2, 549/3 a 549/5 v k.ú. Třeboradice do
vlastnictví hl.m. Prahy

zastupitel Mahrik

81

Z-8828 4. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
území HMP pro období 2019 - 2021 a vydání / aktualizace
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu

radní Johnová

82

Z-8923 k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na roky 20202021 v rámci vyhlášeného dotačního programu hlavního města
Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu
"Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti
sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021" - II.
a k uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

radní Johnová

83

Z-8925 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové
účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce
2020

radní Johnová

84

Z-8604 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové
individuální účelové investiční dotace z kap. 0581 Městské části
Praha 14 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020
v částce 1,424 mil Kč.

radní Johnová

7

85

Z-8920 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou investiční
dotace Městské části Praha 9 z rozpočtu vlastního hlavního města
Prahy v roce 2020

radní Johnová

86

Z-8954 k návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní služby
zajišťované a financované hlavním městem Prahou v roce 2020

radní Johnová

87

Z-8915 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č.
DOT/82/02/000317/2019 - prodloužení doby dosažení účelu
dotace

radní Johnová

88

Z-8831 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
hlavního města Prahy Domov pro seniory Kobylisy

radní Johnová

89

Z-8924 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na radní JUDr. Hana
zajištění provozu Muzea paměti XX. století, z.ú.
Kordová Marvanová

90

Z-8398 ke schválení zásad projektu Dostupné družstevní bydlení v hl. m.
Praze

radní JUDr. Hana
Kordová Marvanová

91

Z-8962 ke schválení principů projektu Spolkového dostupného bydlení v
hl. m. Praze

I. náměstek primátora
Hlaváček

92

Z-8864 ke schválení dokumentu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním
městě Praze II (KAP II) a dokumentu Školní inkluzivní koncepce
kraje hlavního města Prahy (ŠIKK)

radní Šimral

93

Z-8910 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu s příjemcem dotace
Rugby klub Petrovice, z.s.

radní Šimral

94

Z-8911 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a radní Šimral
poskytnutí investiční dotace Městské části Praha 19

95

Z-8906 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové
organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední škola a
vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

96

Z-8843 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky radní Šimral
"Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba
tělocvičny; zhotovitel", k návrhu na zrušení usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/9 ze dne 17. 5. 2018 a k návrhu
budoucího originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti na
základě této veřejné zakázky

97

Z-8874 k administrativním procesům výzvy č. 2 u projektu Specializované radní Šimral
vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha
- pól růstu ČR

98

Z-8860 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 4

radní Šimral

99

Z-8928 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský
voucher na inovační projekty spolufinancovaného v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu ČR, výzva č. 4

radní Šimral

8

radní Šimral

100

Z-8802 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4,
Vídeňská 756/28

radní Šimral

101

Z-8868 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, se sídlem Za
Černým mostem 362/3, Hloubětín, Praha 9

radní Šimral

102

Z-8872 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově
postižené, Praha 5, Výmolova 169

radní Šimral

103

Z-8847 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická,
se sídlem Praha 8, Kollárova 271/5

radní Šimral

104

Z-8849 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

radní Třeštíková

105

Z-8938 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
radní Zábranský
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha
3 a Městské části Praha 22

106

Z-8983 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP

9

předsedové výborů
ZHMP

K

INFORMACI
Z-8940 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích
v Praze
Z-8878 informace o stavu implementace Operačního programu Praha - pól
růstu ČR

náměstek primátora
Scheinherr
primátor
hl.m. Prahy

3

Z-8921 k informaci o zprávě o činnosti Rady HMP za I. pololetí roku
2020

primátor
hl.m. Prahy

4

Z-8904 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. - 3.
náměstek primátora
čtvrtletí 2020
Vyhnánek
Z-8916 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o radní Šimral
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT a k návrhu na
úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol
a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního
města Prahy

1
2

5

6
7

Z-8930 Přehled infrastrukturních potřeb v oblasti předškolního a
základního školství na území hlavního města Prahy
Z-8949 Informace o projednání podnětu na porušení Etického kodexu výsledek šetření

radní Šimral
JUDr. Jaroslava
Janderová
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP

8

Z-8973 Informace k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, radní JUDr. Hana
kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na
Kordová Marvanová
území hl. m. Prahy

9

Z-8981 Informace k vyjednávání o možnostech čerpání evropských
finančních prostředků v období 2021+ pro HMP a dalších
možnostech doposud zahájených, probíhajících a ukončených
jednání, ve kterých se pan primátor pokusil zajistit finanční
prostředky mimo rozpočet HMP

primátor
hl.m. Prahy

10

Z-8987 k plnění usnesení 21/27 ze dne 12.11.2020 "ke stanovisku
náměstka primátora Adama Scheinherra k návrhu na vydání
opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích spočívající ve zrušení časového
omezení ve vyhrazených jízdních pruzích"

náměstek primátora
Scheinherr

10

