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R-33006 1072 3.6.2019 k návrhům na pořízení změn/úprav ÚP - 4. skupina (fáze "podnět“, vlna 07) 

R-33009 1073 3.6.2019 k zamítnutí návrhu změny/úpravy ÚP - U 1215 (fáze "návrh“, vlna 01) 

R-32917 1074 3.6.2019 k návrhu zadání změny/úpravy ÚP - U 1302 (fáze "zadání", vlna 01) 

R-32525 1075 3.6.2019 ke zpracování zadání Katalogu doporučených prvků veřejných prostranství 
hl.města Prahy 

R-32765 1076 3.6.2019 k „Celkové přestavbě a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, 
etapa 0001 - Nová vodní linka“ -  provozování NVL  v prodlouženém 
zkušebním provozu 

R-32601 1077 3.6.2019 k návrhu OCP MHMP na schválení Dohody o ukončení smluv: o 
poskytování služeb a o stanovení fakturačních pravidel mezi Hlavním 
městem Prahou a příspěvkovou organizací Lesy hl.m. Prahy 

R-33177 1078 3.6.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku: Provozování sběrných dvorů na území MČ Praha Ďáblice a MČ 
Praha Vinoř 

R-33247 1079 3.6.2019 k přípravě záměru „Tramvajová trať Malovanka - Strahov“ 

R-33242 1080 3.6.2019 ke zprávě o vyhodnocení zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v zimním 
období 2018 - 2019 

R-33405 1081 3.6.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku „Stavba č. 44115 Obnova Trojské lávky; inženýrská činnost“ 

R-32615 1082 3.6.2019 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 2018 - závěrečný účet 

R-33472 1083 3.6.2019 ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za 
období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 

R-33312 1084 3.6.2019 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2018 

R-33306 1085 3.6.2019 k Účetním závěrkám příspěvkových organizací zřizovaných hl.m. Prahou a 
městskými částmi hl.m. Prahy za rok 2018 

R-33145 1086 3.6.2019 k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 a střednědobého 
výhledu rozpočtu hlavního města Prahy do roku 2024 

R-33442 1087 3.6.2019 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 

R-32871 1088 3.6.2019 k návrhu na schválení Metodického standardu financování lékařské 
pohotovostní služby v podmínkách hl. m. Prahy 

R-33481 1089 3.6.2019 k personálnímu obsazení Komise Rady hl.m. Prahy pro plánování a 
financování sociálních služeb 

R-33220 1090 3.6.2019 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice 

R-33228 1091 3.6.2019 k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov 
Svojšice 

R-33127 1092 3.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace nadačnímu 
fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka za účelem 
podpory projektu Na kole dětem v roce 2019 

R-33302 1093 3.6.2019 k záměru odboru VEZ MHMP na realizaci centralizované veřejné zakázky " 
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro 
příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP II" 
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R-33056 1094 3.6.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Rekonstrukce výtahu Transporta v budově Městské knihovny v 
Praze" 

R-33137 1095 3.6.2019 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 
7.6.2019 

R-33518 1096 3.6.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-32899 1097 3.6.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2287 k.ú. Hostivař do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33158 1098 3.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2019 v kapitole 
0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10305 EU - 
Kotlíkové dotace Praha 

R-33272 1099 3.6.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, se spolkem Radlice 
z.s., IČO: 22729518, na dobu určitou 

R-32111 1100 3.6.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy se společností 
PRONATAL s.r.o., IČO: 04614283, na dobu neurčitou, na část pozemku ve 
vlastnictví MHMP, svěřeného do správy OCP MHMP 

R-33398 1101 3.6.2019 k žádosti Pardubického kraje o udělení souhlasu s vedením vlaků v 
závazku veřejné služby na území hlavního města Prahy 

R-33120 1102 3.6.2019 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti o dotaci z 
Národního programu životního prostředí 

R-33026 1103 3.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti s 
vrácením části návratné finanční výpomoci městskou částí Praha - Dolní 
Měcholupy poskytnuté na financování akce Výstavba komunitního centra a 
k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy 
v roce 2018 

R-33287 1104 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určené pro MČ Praha 8 

R-33308 1105 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 

R-33244 1106 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-33249 1107 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity 
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R-33288 1108 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určené pro MČ Praha - Kunratice 

R-33200 1109 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 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 2 a k návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

R-33258 1110 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určené pro MČ Praha 17 

R-33259 1111 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ Praha 11 

R-33267 1112 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na výdaje 
spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP 

R-33261 1113 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC 
určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Řeporyje 

R-33262 1114 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí 
na projekt financovaný v rámci Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace 
MČ Praha 14 

R-32828 1115 3.6.2019 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemek v k.ú. 
Vokovice) 

R-32854 1116 3.6.2019 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 městské části Praha - Lysolaje (pozemky 
v k.ú. Suchdol) 

R-32547 1117 3.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace na pozemku parc. č. 432/17 v 
k.ú. Čimice obec Praha a pozemku parc. č. 432/17 v k.ú. Čimice obec 
Praha z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33024 1118 3.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 537/32, v k.ú. Petrovice, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-32237 1119 3.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce ulice Stupická na pozemku 
parc. č. 3004 v k.ú. Strašnice z vlastnictví RAMSS spol. s. r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32869 1120 3.6.2019 k návrhu úplatného převodu pozemku par. č. st. 340, jehož nedílnou 
součástí je stavba č.e. 1000, vše k.ú. Jizerka, obec Kořenov, okres 
Jablonec nad Nisou 

R-32915 1121 3.6.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Řepy a Slivenec z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl.m. Prahy "v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-32879 1122 3.6.2019 k návrhu na zrušení předkupního práva zapsaného na LV č. 9632, k.ú. 
Michle, obec Praha 

R-32960 1123 3.6.2019 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu 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, 963/27, a 
na budovách čp. 991 na parcele č. 963/17, čp. 992 na parcele č. 963/16, 
čp. 993 na parcele č. 963/15, čp. 994 na parcele č. 963/14, čp. 995 na 
parcele č. 963/13, čp. 996 na parcele č. 963/12, čp. 997 na parcele č. 
963/11, čp. 998 na parcele č. 963/10, čp. 1001 na parcele č. 963/20, čp. 
1002 na parcele č. 963/19, čp. 1003 na parcele č. 963/18, čp. 1004 na 
parcele č. 963/22 a na parcele č. 964/19, čp. 1005 na parcele č. 964/18, 
čp. 1006 na parcele č. 964/17, čp. 1007 na parcele č. 963/9 a na parcele č. 
964/24, čp. 1008 na parcele č. 964/16 a čp. 1009 na parcele č. 963/8, 
parcele č. 963/23 a parcele č. 964/26, spojeného s právem užívání bytu č. 
993/09 v budově čp. 993 a garážového stání č. A/3/25 v budově čp. 1009, 
vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1230, 8442, 7581, 7242 a 
9279 pro k.ú. Hlubočepy, obec Praha 

R-33081 1124 3.6.2019 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva k jednotce vymezené 
dle zákona o vlastnictví bytů č. 858/5 situované ve stavbě čp. 858, 
umístěné na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy a 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1720/112440 na společných 
částech budovy čp. 858 v k.ú. Vysočany, obec Praha 

R-32965 1125 3.6.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

R-33091 1126 3.6.2019 k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů 

R-32989 1127 3.6.2019 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0581 v roce 2019 

R-33266 1128 3.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v 
kap. 05 

R-33290 1129 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
program "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019" 

R-33241 1130 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve 
školním roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018" 

R-33234 1131 3.6.2019 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence 
kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o., se sídlem Hovorčovická 
1281/11, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, v rejstříku škol a školských zařízení 
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R-33116 1132 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 

R-32920 1133 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 

R-33211 1134 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100 

R-33190 1135 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny a změnu zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8, Glowackého 555/6 

R-33140 1136 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Praha 1, 
Školská 15 

R-33016 1137 3.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 7, Nad Štolou 1 

R-33074 1138 3.6.2019 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Gymnázium Oty Pavla, 
Praha 5, Loučanská 520, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-33257 1139 3.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP 

R-33282 1140 3.6.2019 k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě 
výsledku výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-32754 1141 3.6.2019 k návrhu na odsvěření 4 goblénů z Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy na Hlavní město Prahu 

R-33350 1142 3.6.2019 k návrhu na rozpracování usnesení 7. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 23. 5. 2019 

R-33124 1143 3.6.2019 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 24. 4. 2019 do 30. 4. 2019 

R-33491 1144 3.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
životního prostředí v souvislosti s financováním projektu Digitální 
povodňový plán z Operačního programu Životní prostředí 

 


