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 P R O G R A M  
40. jednání Rady HMP, které se koná dne 23. 11. 2020 

 
od 10.00 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 37. jednání Rady HMP ze dne 26. 10. 2020 

                           - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 2. 11. 2020 

                           - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 9. 11. 2020 

                                                

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2. 38292 k pojmenování ulic a parku na území 

hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 38354 na úpravu rozpočtu v kap. 01 a zavedení 

investičních akcí Pražské developerské 

společnosti do centrálního číselníku akcí 

v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.15 Ing. Čemus 

4. 38564 

 

VH 

 

 

 

k personální změně v dozorčí radě 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

10.20  

5. 37688 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Správa služeb 

hlavního města Prahy 

 

- v tištěné podobě 

- e-book rozeslán e-mailem 10.11.20 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 

 

 

 

JUDr.  

Štalmachová 

6. 36082 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání 

mezi hlavním městem Praha a společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o. v rámci 

stavby č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 

Komunikace II - Nad Želivkou 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.30 Ing. Freimann 

7. 38310 k návrhu na vyhlášení Programu na 

podporu projektů ke zlepšení stavu 

životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 

2021 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 37208 k memorandu o spolupráci při přípravě 

stavby "Modernizace a novostavba trati 

Praha-Veleslavín (včetně) - Praha- Letiště 

Václava Havla (včetně)" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

radní Chabr 

10.40 Ing. Šíma 

9. 35961 k návrhu na změnu pravidel pro vydávání 

souhlasů k vjezdu nákladních automobilů 

do zón zákazu vjezdu nákladních 

automobilů o celkové hmotnosti nad 6 t, 

3,5 t a zákazu vjezdu autobusů 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.45 Ing. Šíma 

10. 38147 ke jmenování koordinátora úprav 

dopravního terminálu Černý Most 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

10.50 Ing. Šíma 

Ing. et Ing.  

Tomčík, ředitel  

ROPID 

11. 38478 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 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

10.55  

12. 38601 

 

 

k návrhu na odstoupení od Smlouvy o 

nájmu nebytových prostor č. 

NAN/35/01/001438/2017 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

11.00 Ing. Rak  

13. 38539 

 

 

 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti PPF banka a.s. 

konané dne 27. 11. 2020 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

 

11.05  

14. 38157 

 

 

VH 

 

k určení auditora společnosti Technologie 

hlavního města Prahy, a.s. 

 

 

 

- elektronicky 

 

radní Chabr 11.10 T. Jílek, předs.  

předst. THMP,  

a.s. 

Ing. Kučera,  

předs. dozorčí  

rady THMP, a.s. 

 

15. 38588 

 

VH 

 

 

 

ke změně členů dozorčí rady a schválení 

smluv o výkonu funkce společnosti 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 

radní Chabr 11.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 38515 

 

 

 

k dalšímu zmírnění ekonomických 

důsledků a k návrhu na odklad úroků z 

prodlení nájemcům HMP postižených 

krizovými opatřeními vlády ČR v 

důsledku šíření nemoci COVID-19 

 

 

 

radní Chabr 11.20 Ing. Rak  

17. 38072 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Hermes I a II - výběr zhotovitele" 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 

 

11.25 Ing. Rak 

18. 37572 k žádosti o udělení souhlasu zřizovatele s 

nabytím pozemku v k.ú. Smíchov do 

vlastnictví příspěvkové organizace Palata- 

Domov pro zrakově postižené 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.30 PhDr. Klinecký 

19. 38218 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace hlavního města 

Prahy Domov pro seniory Kobylisy 

 

- elektronicky 

 

radní Johnová 11.35 

 

PhDr. Klinecký 

20. 38387 

 

 

 

návrh na 4. aktualizaci Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na území 

HMP pro období 2019 - 2021 a vydání / 

aktualizaci pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu 

 

 

 

radní Johnová 

  

11.40 PhDr. Klinecký  

21. 38365 

 

 

 

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 

města Prahy - Program podpory 

registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hlavního města 

Prahy - Doplňková síť pro rok 2021 

 

 

 

radní Johnová 

 

11.45 PhDr. Klinecký 

22. 38284 

 

 

 

k záměrům na realizace veřejných 

zakázek 

 

 

 

radní Johnová 

 

11.50 Mgr. Ježek  

23. 38581 k odsouhlasení dokumentu Krajský akční 

plán vzdělávání v hlavním městě Praze II 

(KAP II) a dokumentu Školní inkluzivní 

koncepce kraje hlavního města Prahy 

(ŠIKK) 

 

- elektronicky 

 

radní Šimral 11.55 

 

 

 

Mgr. Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24. 37687 k návrhu na uzavření Memoranda o 

vzájemné spolupráci v oblasti podpory 

sportu na území hlavního města Prahy s 

Pražskou tělovýchovnou unií, z.s. 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.00 Mgr. Němcová  

25. 38708 

 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 

a poskytnutí individuálních neinvestičních 

účelových dotací sportovním zařízením s 

vysokou energetickou náročností v 

souvislosti s opatřeními proti šíření 

nákazy koronavirem a onemocnění 

COVID-19 
 

 
 

radní Šimral  

 

12.05 Mgr. Němcová 

26. 38413 k návrhu na jmenování člena správní rady 

Pražského inovačního institutu, z.ú. 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.10 Ing. Blažek 

27. 38644 k návrhu na změnu v obsazení dozorčí 

rady Pražského inovačního institutu, z.ú. 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral 12.15 Ing. Blažek 

28. 38540 

 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 

na inovační projekty spolufinancovaného 

v rámci Operačního programu Praha -pól 

růstu ČR, výzva č. 3 a 4 a dalším 

administrativním procesům výzvy č. 2 

prostřednictvím projektu Specializované 

vouchery spolufinancovaného v rámci 

Operačního programu Praha-pól růstu ČR 
 

- elektronicky 
 

radní Šimral  

 

12.20 Ing. Blažek  

29. 38625 

 

 

 

 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 

na inovační projekty, výzva č. 4 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Praha-pól růstu ČR 
 

 
 

radní Šimral  

 

12.25 Ing. Blažek  

30. 38513 k návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

provádění veřejně prospěšných činností č. 

62/03/007715/2020 a Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o zajištění voucherového 

systému pro realizaci podpůrného 

programu v oblasti příjezdového turismu 

"V Praze jako doma" č. 

INO/62/03/007723/2020 
 

- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.30 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Mgr. Cipro,  

předs. předst.  

Prague City  

Tourism, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

31. 38183 k návrhu na jmenování členů správní rady 

Integračního centra Praha o.p.s. se sídlem 

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, IČO: 

24228320 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.35 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

32. 38239 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 

odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 

individuálních účelových dotací v oblasti 

kultury v roce 2020 

 

- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.40 MgA. Sulženko,  

Ph.D. 

33. 38162 k návrhu na změnu Organizačního řádu 

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

12.45 Ing. Dederová 

34. 38383 k návrhu na výpůjčku elektromobilů 

příspěvkovým organizacím hlavního 

města Prahy 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

12.50 Ing. Pekárková 

35. 38636 k návrhu na výjimku z Pravidel pro 

zajišťování externích právních služeb pro 

potřeby hl. m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

pověřená 

řízením MHMP 

12.55 JUDr. Havel  

36.  Podání  13.00  

37.  Operativní rozhodování Rady HMP    

38.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 38071 k návrhu na úpravu rozpočtu roku 2020 v 

oblasti běžných výdajů pro kapitolu 0931 

IAP MHMP a kapitálových výdajů pro 

kapitolu 0932 INI MHMP 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 37730 k úpravě celkových nákladů u víceletých 

investičních akcí odboru IAP MHMP 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 38280 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

prodloužení dočasné stavby „Nohejbalový 

a tenisový areál TJ Pankrác na 

Reitknechtce, Praha 4“ na pozemcích 

parc.č. 2623/1, 2626/1, 2626/2, 2623/37 v 

k.ú. Nusle, v termínu do 30.06.2021 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

4. 38306 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

stavbu "Obnova vodovodních řadů, ul. 

Lindnerova a okolí, Praha 8" 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

5. 38308 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

přístavbu výtahu č.p. 512, Braunerova 28, 

Praha 8 – Libeň 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

6. 38316 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

stavbu „Rekonstrukce Vinohradské ulice, 

stavba č. 42808“, Praha 2 a Praha 3 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

7. 38318 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy pro 

záměr stavby komunikace vč. 

souvisejících inženýrských sítí, Praha 4 – 

Krč 
 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

  

8. 38320 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce v roce 2020 v kap. 02 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 
 

  

9. 38576 k návrhu na úpravu odpisového plánu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku v roce 2020 p. o. Lesy hl.m. 

Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu v 

kap. 02 - Městská infrastruktura na rok 

2020 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

10. 38407 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 01 

- Rozvoj obce, 02 - Městská infrastruktura 

a 03 - Doprava 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

  

11. 37705 

 

  

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a 

kap. 0924 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

12. 38643 k návrhu na poskytnutí účelových 

investičních dotací v rámci dotačního 

programu "Zlepšování kvality ovzduší v 

hl.m. Praze - pořízení ekologického 

vytápění v domácnostech III" - 4. skupina 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

 

  

13. 38199 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

14. 38504 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů INV MHMP v roce 2020 v kap. 03 

- Doprava 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

15. 38094 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

16. 38642 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 

Doprava 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

17. 38421 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční a investiční 

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 

  

18. 38440 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 14 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19. 38536 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20. 38538 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

neinvestiční transfery z Ministerstva práce 

a sociálních věcí v souvislosti s 

financováním projektu z Operačního 

programu Zaměstnanost 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

21. 38545 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 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. 38548 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 o 

poskytnuté neinvestiční transfery ze 

státního rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2020 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23. 38553 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 6 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24. 38554 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 5 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25. 38559 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 

  

26. 38563 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2020 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva financí na krytí výdajů 

městských částí hl. m. Prahy s působností 

obecného stavebního úřadu při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a 

poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací MČ HMP 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

27. 38583 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 - Dolní 

Měcholupy 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

28. 38543 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 10, 

Praha - Běchovice a Praha - Slivenec na 

úhradu nákladů za sociální pohřby 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

29. 38591 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 

  

30. 38623 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2020 o vratku finančních prostředků 

MČ Praha 7 do státního rozpočtu 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

31. 38486 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 

10 s podáním žádosti o poskytnutí 

účelové dotace ze státního rozpočtu z 

Ministerstva průmyslu a obchodu 
 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

32. 37071 k revokaci usnesení Rady HMP č.1157 ze 

dne 17.7.2012 k revokaci usnesení Rady 

HMP č. 1147 ze dne 16.8.2011 k revokaci 

usnesení Rady HMP č. 1385 ze dne 

31.8.2010 k návrhu vzorových Podmínek 

výběrového řízení na prodej nemovitosti/í 

ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

33. 36481 k návrhu na bezúplatné nabytí 

rekonstrukce komunikace 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 
 

radní Chabr   
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34. 36698 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   

35. 38069 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 957/7 a 957/8 v k.ú. 

Satalice 

 

radní Chabr   

36. 38300 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parcelní číslo 2950/4 v k.ú. Braník 

 

radní Chabr   

37. 38418 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parc. č. 3998/12 o výměře 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 

 

radní Chabr   

38. 37334 k návrhu na úplatný převod částí pozemku 

parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře vlastníkům 

bytových jednotek 

 

radní Chabr   

39. 37037 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc.č. 127 o výměře 86 m2 v 

k.ú. Nusle 

 

radní Chabr   

40. 38248 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 městským částem Praha 11 a 

Praha - Újezd (pozemek v k.ú. Chodov a 

pozemky včetně vodního díla v k.ú. Újezd 

u Průhonic) 

 

radní Chabr   

41. 37664 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smlu a dodatků k nájemním smlouvám a k 

návrhům výpovědi nájemních smluv 

 

radní Chabr   

42. 38170 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a smlouvy o výpůjčce 

 

radní Chabr   
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43. 38537 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   

44. 38340 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek příspěvkové organizace 

Městská nemocnice následné péče a 

navýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizace 
 

radní Johnová   

45. 38334 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0581 a 

kap. 0924 
 

radní Johnová   

46. 38456 k revokaci usnesení Rady HMP č.1993 ze 

dne 14.9.2020 k návrhu na udělení dotací 

a dalším administrativním procesům 

výzvy č. 2 prostřednictvím projektu 

Specializované vouchery 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha - Pól růstu ČR a k návrhu 

na udělení dotace prostřednictvím 

projektu Specializované vouchery 

spolufinancovaného z Operačního 

programu Praha-pól růstu ČR, výzva č. 2 
 

radní Šimral   

47. 38213 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední škola a 

Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem 

Praha 4, Vídeňská 756/28 
 

radní Šimral   

48. 38374 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední odborné 

učiliště gastronomie a podnikání, se 

sídlem Za Černým mostem 362/3, 

Hloubětín, Praha 9, a změnu zápisu této 

příspěvkové organizace v rejstříku škol a 

školských zařízení 
 

radní Šimral   

49. 38343 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola 

stavební Josefa Gočára, Praha 4, 

Družstevní ochoz 3, v rejstříku škol a 

školských zařízení 
 

radní Šimral   

50. 38257 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 
 

radní Šimral   

51. 38420 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2020 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport a v kap. 09 - Vnitřní správa 
 

radní Šimral   

52. 38428 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 
 

radní Šimral   
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53. 38429 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral   

54. 38459 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (gymnázia, domy dětí a 

mládeže, dětské domovy, jazyková škola 

a školní jídelna) 

 

radní Šimral   

55. 38460 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou (střední odborná učiliště, 

domovy mládeže a školní jidelna a 

pedagogicko-psychologické poradny) 

 

radní Šimral   

56. 38461 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou 

(střední odborné školy a speciální školy) 

 

radní Šimral   

57. 38458 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 

 

radní Šimral   

58. 38490 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 udělením 

Evropské jazykové ceny Label 2020 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 

 

radní Šimral   

59. 38493 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 

0416 

 

radní Šimral   

60. 38496 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2020 v 

souvislosti s poskytnutím neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z MŠMT 

určeného na pořízení technického 

vybavení pro nižší stupně víceletých 

gymnázií 

 

radní Šimral   

61. 38497 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 

0416 

 

radní Šimral   
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62. 38573 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 

0416 u soukromé školy ležící na území 

hlavního města Prahy 

 

radní Šimral   

63. 38589 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 

rok 2020 v kap. 0416 na základě "Výkazu 

o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti R 

44 - 99 k 30.9. 2020" 

 

radní Šimral   

64. 38511 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., 

střední škola, se sídlem Malé 

Svatoňovice, 17. listopadu 177, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

65. 38403 k návrhu na stanovení výše platu 

ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou v 

působnosti odboru školství, mládeže a 

sportu MHMP 

 

radní Šimral   

66. 37840 k návrhu na neposkytnutí individuální 

účelové dotace v oblasti sportu 

společnosti Prague International 

Marathon, spol. s r.o. 

 

radní Šimral   

67. 38204 k návrhu na neposkytnutí individuální 

účelové dotace v oblasti sportu spolku 

Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s. 

 

radní Šimral   

68. 36069 k bezúplatnému převodu správy vstupních 

cedulí k fitparkům městským částem 

hl.m. Prahy - II. fáze 

 

radní Šimral   

69. 38577 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport - vratka 

dotace MŠMT 

 

radní Šimral  

 

  

70. 38550 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2020 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral  

 

  

71. 38566 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

72. 38557 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

73. 38552 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

zvláštního určení hl. m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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74. 38549 

 

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský 

 

  

75. 38498 k návrhu na pronájem služebních bytů 

hl.m. Prahy  
 

pověřená 

řízením MHMP 

  

76. 38668 k návrhu na rozpracování usnesení 21. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

12. 11. 2020 

 

pověřená 

řízením MHMP 

  

77. 38479 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

21.10.2020 do 27.10.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

78. 38546 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

28.10.2020 do 3.11.2020 

 

Ing. 

Ondráčková 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

38606 zpráva dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. ke dni 30.09.2020 na základě 

usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Třeštíková 

 

 
 


