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R-37573 2373 2.11.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů 

R-37929 2374 2.11.2020 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2829 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 
CVZ IV) 

R-37986 2375 2.11.2020 k návrhu změny ÚP - Z 2792 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ IV) 

R-37988 2376 2.11.2020 k návrhům změn ÚP a jejich vydání - Z 2789 a Z 2820 (fáze "návrh“ + 
"OOP“, vlna CVZ IV) 

R-33374 2377 2.11.2020 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 16/2018 (fáze "podnět“, vlna 07) 

R-37095 2378 2.11.2020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 582/2019 (fáze "podnět", samostatně 
projednávaná) 

R-37186 2379 2.11.2020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 101/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

R-37187 2380 2.11.2020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 102/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

R-37190 2381 2.11.2020 k návrhu na pořízení změny ÚP - 216/2019 (fáze "podnět", vlna 26) 

R-38175 2382 2.11.2020 k zavedení investiční akce "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - 
pořízení ekologického vytápění v domácnostech (NZÚ - AMO)" do 
centrálního číselníku akcí a realizaci tohoto projektu 

R-38195 2383 2.11.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na dílčí úhradu ztrát 
dopravců PID v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2020 

R-38066 2384 2.11.2020 k vyhlášení Programu podpory hlavního města Prahy v oblasti přístupnosti 
a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy 2021 a neposkytnutí dotace 
žadateli v Programu podpory hlavního města Prahy v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy 2020 

R-37825 2385 2.11.2020 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 12 

R-38500 2386 2.11.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 17 

R-37939 2387 2.11.2020 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1378/37 k.ú. Řepy do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-37973 2388 2.11.2020 k návrhu na schválení návrhu započtení plochy pozemku hl.m. Prahy pro 
výpočet koeficientů míry využití území 

R-37905 2389 2.11.2020 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové 
organizace Městská nemocnice následné péče 

R-37892 2390 2.11.2020 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 

R-37925 2391 2.11.2020 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 

R-37707 2392 2.11.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 4/2017 Sb. hl.m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků v 
hlavním městě Praze 

R-37862 2393 2.11.2020 k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti sportu 
spolku Český tenisový svaz z.s. 

R-37696 2394 2.11.2020 k návrhu na neposkytnutí individuální účelové dotace v oblasti sportu 
spolku Wannado, z.s. 
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R-37697 2395 2.11.2020 k návrhu na neposkytnutí individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti 
sportu spolku SK Svěrák, z.s. 

R-38375 2396 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na 
inovační projekty spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha 
- pól růstu ČR, výzva č.4 

R-37915 2397 2.11.2020 k návrhu na prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
příjemce dotace Společnost Libri prohibiti 

R-38379 2398 2.11.2020 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 
2020 městské části Praha 3 a úpravu rozpočtu kap. 06 

R-38057 2399 2.11.2020 k návrhu na změnu charakteru dotace poskytnuté Městské části Praha 10 
a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 

R-38373 2400 2.11.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního HMP v roce 2020 a k návrhu na 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci projektu "MHMP - sociální 
bydlení", financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, městské 
části Praha 10 

R-38445 2401 2.11.2020 k návrhu na jmenování ředitele odboru právní podpory Magistrátu hl.m. 
Prahy 

R-38370 2402 2.11.2020 k návrhu na realizaci pilotního projektu Mikro depo Florenc 

R-38509 2403 2.11.2020 k návrhu zajistit bezplatnou přepravu vojáků AČR, kteří budou zajišťovat 
provoz záložního zdravotnického zařízení v Praze – Letňanech 

R-38273 2404 2.11.2020 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v období 2020 - 2021 

R-38058 2405 2.11.2020 k záměru odboru ochrany prostředí MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Projektové řízení Implementačního plánu Strategie adaptace hl.m. Prahy 
na změnu klimatu na roky 2020 - 2024" 

R-38525 2406 2.11.2020 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-38336 2407 2.11.2020 ke schválení projektu v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-38178 2408 2.11.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2020 

R-38332 2409 2.11.2020 k návrhu na udělení souhlasu s užitím nejstarší známé podoby znaku 
Starého Města pražského a současné podoby malého znaku hlavního 
města Prahy Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu 

R-38171 2410 2.11.2020 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr vybudování nové vrátnice s přístřeškem a 
parkovacích stání, na pozemcích parc. č. 1007/2 a 1007/41 v k.ú. Jinonice, 
Praha 5 

R-38200 2411 2.11.2020 k návrhu OCP MHMP na navýšení neinvestičního příspěvku p.o. Botanická 
zahrada hl.m. Prahy pro rok 2020 na krytí nezbytných provozních nákladů 
organizace 

R-38312 2412 2.11.2020 k návrhu OCP MHMP na navýšení neinvestičního příspěvku p.o. 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy pro rok 2020 na krytí nezbytných 
provozních nákladů organizace 

R-38034 2413 2.11.2020 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 
dobu určitou na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
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R-37959 2414 2.11.2020 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-37960 2415 2.11.2020 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-38219 2416 2.11.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Troja 

R-38232 2417 2.11.2020 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 MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 14 

R-38234 2418 2.11.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví v 
souvislosti s finančním ohodnocením zdravotnických pracovníků v 
souvislosti s COVID-19 určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 

R-38261 2419 2.11.2020 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2020 o neinvestiční transfery z Ministerstva zdravotnictví na specializační 
vzdělávání nelékařů 

R-38401 2420 2.11.2020 k žádosti MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v předchozích letech jako podíl MČ na odvodu z loterií dle § 
41i  zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., a na dani z hazardních her podle § 7 zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

R-38474 2421 2.11.2020 k návrhu na změnu charakteru a účelu dotací poskytnutých městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl.m. Prahy na výdaje při řešení krizové 
situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru 

R-31881 2422 2.11.2020 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 902/1 o výměře 237 m2 v 
k.ú. Michle 

R-38169 2423 2.11.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí 7 ks sloupů veřejného osvětlení, 2 ks 
přeložených sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení v k.ú. 
Suchdol z vlastnictví společnosti EKOSPOL a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-37650 2424 2.11.2020 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníků v ulicích Janského a Klausova, 
chodníkového přejezdu, 6 ks parkovacích stání v komunikaci Janského, 14 
ks parkovacích stání v komunikaci Klausova, dopravního značení, 
komunikační zeleně a 1 ks uliční vpusti a pozemků parc. č. 2342/58, 
2339/306, 2339/312, 2339/313, 2339/311, 2339/309 a 2339/314 v k.ú. 
Stodůlky, obec Praha z vlastnictví CENTRAL GROUP 15. investiční a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-37963 2425 2.11.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 
(nemovitosti v k.ú. Kamýk a nemovitosti v k.ú. Modřany) 
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R-38016 2426 2.11.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví 
hl.m. Prahy městské části Praha 4 (nemovitosti areálu Dominikánského 
dvora v k.ú. Braník) 

R-38188 2427 2.11.2020 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 (pozemky v 
k.ú. Modřany) 

R-38053 2428 2.11.2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 
SME/35/05/008720/2020 ze dne 10.3.2020 

R-38259 2429 2.11.2020 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu kap. 
05 odboru 81 a odboru 82 v roce 2020 

R-38472 2430 2.11.2020 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-38377 2431 2.11.2020 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště, Praha 4, Ohradní 57, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-38250 2432 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného z Operačního programu Praha-Pól růstu, 
výzva č. 2 

R-38309 2433 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované 
vouchery spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR, výzva č. 2 

R-38256 2434 2.11.2020 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na 
inovační projekty spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha 
- pól růstu, výzva č. 4 

R-38272 2435 2.11.2020 k revokaci usnesení Rady HMP č.1475 ze dne 13.7.2020 k návrhu na 
udělení dotací prostřednictvím projektu Specializované vouchery 
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, 
výzva č. 2 a k dalším administrativním procesům výzvy č. 2 u projektu 
Specializované vouchery spolufinancovaného z Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

R-38012 2436 2.11.2020 k návrhu na upřesnění celkových nákladů investičních akcí v kap. 04 - 
Školství, mládež a sport 

R-38228 2437 2.11.2020 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2020 u 
škol, zřizovaných hlavním městem Prahou 

R-38243 2438 2.11.2020 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území hlavního města Prahy 

R-38244 2439 2.11.2020 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 základních škol 

R-38267 2440 2.11.2020 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu 
u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 
2020, k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových 
organizací v působnosti odboru školství a mládeže MHMP a k návrhu na 
úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 0416 
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R-38249 2441 2.11.2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
DOT/80/02/001121/2020 - prodloužení doby provedení závěrečné kontroly 
prací 

R-38186 2442 2.11.2020 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-38290 2443 2.11.2020 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 7.10.2020 do 13.10.2020 

R-38404 2444 2.11.2020 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 14.10.2020 do 20.10.2020 

R-38416 2445 2.11.2020 k návrhu programu jednání 21. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
12. 11. 2020 

 


