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 P R O G R A M  
 28. jednání Rady HMP, které se koná dne 6. 9. 2016  

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 27. jednání Rady HMP ze dne 26. 8. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23034 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 
 
- předáno 2.9.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.10 JUDr.Thuriová 
 

3. 22876 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 2.9.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 

4. 22008 ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem Dopravní řídící 
ústředna stavby č. 40759, Multifunkční 
operační středisko Malovanka 
 
- předáno 31.8.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.20 Ing.Prajer 

5. 22786 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 
města Prahy za 1. pololetí 2016 
 
- předáno 31.8.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.25 Ing.Melkesová 
Ing.Svoboda 
Ing.Prajer 
Ing.Vermach,PhD
JUDr.Thuriová 
 

6. 22046 k návrhu dílčí redukce závazkového 
portfolia  vlastního HMP - snížení 
celkové výše zadlužení 
 
- předáno 31.8.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30  

7. 23014 k návrhu finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2017 
 
- předáno 31.8.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.35  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 21613 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy zrušených rozhodnutím soudu
+CD 
 
 
- předáno 17.8.16 
- přerušeno 26.8.16 
 
* Přizvaní starostové 
MUDr.Klíma, starosta MČ Praha 5 
Mgr.Kolář, starosta MČ Praha 6 
Mgr.Čižinský, starosta MČ Praha 7 
R.Petrus, starosta MČ Praha 8 
Ing.Štyler, starosta MČ Praha 11 
P.Žďárský, starosta MČ Praha 19 
Ing.Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
* 
 

9. 23108 k postupu pořízení Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu) 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

10. 22877 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití 
finančních prostředků z fondu investic 
IPR HMP za účelem nákupu skenovacích 
zařízení na Jehněčí dvůr 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.50 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 
 

11. 22979 k přípravě Strategie adaptace hl. m. Prahy 
na klimatickou změnu 
 
- předáno 31.8.16 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská, 
radní 
Plamínková 
 

9.55 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

12. 23058 k účasti v mezinárodním projektu 
NiCITIES 
 
- předáno 2.9.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská, 
radní 
Plamínková 
 

10.00 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 
 

13. 22475 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na 
základě výsledků výběrového řízení 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Svoboda 
 

14. 21686 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 11 (pozemky v k.ú. Chodov) 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.10 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 22781 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru ZSP MHMP 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní Lacko 10.15 Mgr.Vacek 

16. 23021 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2016 MČ Praha - Čakovice na 
výstavbu nové služebny Městské policie 
 
 
 

radní Hadrava 10.20 Ing.Lochman,    
starosta MČ 
Praha-Čakovice 

17. 22914 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru České republice - 
Krajskému ředitelství policie hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní Hadrava 10.25  

18. 23037 návrh na poskytnutí finančních prostředků 
spolku "POŽÁRY.cz" na úhradu nákladů 
spojených s konáním soutěže hasičských 
záchranných sborů "IRON FIREMAN 
2016" z rozpočtu běžných výdajů kap. 07 
- BEZPEČNOST 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní Hadrava 10.30 Mgr.Barták 

19. 22854 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby - zajištění 
inženýrské činnosti na stavbu č.0057 
Prodloužení stoky A2, etapa 0004 část 01 
gravitační stoka z Cholupic do A2 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Prajer 

20. 22662 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci 
"Opravy protipovodňových opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, linie Troja" 
+CD 
 
-předáno 10.8.2016 
- odloženo na OP 11.8.16 
- odloženo na OP 24.8.16 
- dodatek předán 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vermach,Ph.D. 

21. 22955 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 8950 TV 
Praha 15, etapa 0007 – úprava 
zpevněných ploch vč. odvodnění ZŠ 
Veronské náměstí 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

22. 22973 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 8950 TV 
Praha 15, etapa 0008 – úprava 
zpevněných ploch vč. odvodnění ZŠ 
Křimická 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 Ing.Vermach,Ph.D. 

23. 22808 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 311/1 v k. ú. Satalice (51 m2) 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

10.55 Ing.Vermach,Ph.D. 

24. 22835 k návrhu na úplatné nabytí podílů 
pozemků parc. č. 1647/1 a parc. č. 
1647/11 v k. ú. Ďáblice 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

11.00 Ing.Vermach,Ph.D. 

25. 22603 k návrhu na úplatné nabytí podílů 
pozemků parc. č. 1647/1 a parc. č. 
1647/11 v k. ú. Ďáblice 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

11.05 Ing.Vermach,Ph.D. 

26. 22441 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2926 ze 
dne 1.12.2015 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 1130 ze dne 17.7.2012 k návrhu 
revokace usnesení Rady HMP č. 1320 ze 
dne 30.8.2011 k návrhu revokace 
usnesení Rady HMP č. 587 ze dne 
13.5.2008 k návrhu na úplatné nabytí části 
pozemků parc. č. 1524, parc. č. 1525 a 
parc. č. 1529 v k.ú. Radotín do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

11.10 Ing.Vermach,Ph.D. 

27. 22881 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Březiněves, MČ Praha - Ďáblice, 
MČ Praha - Kunratice, MČ Praha - Libuš, 
MČ Praha - Lipence, MČ Praha 19, MČ 
Praha - Vinoř, MČ Praha 12, MČ Praha 
22, MČ Praha - Troja, MČ Praha 21 a MČ 
Praha - Zličín 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

28. 23075 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Běchovice, MČ Praha - 
Kolovraty, MČ Praha - 14, MČ Praha 20, 
MČ Praha - 5, MČ Praha - 6, MČ Praha - 
Slivenec, MČ Praha - Suchdol a MČ 
Praha - Zbraslav 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.20 Ing.Vermach,Ph.D. 

29. 23078 k návrhu na snížení běžných výdajů OTV 
MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha 16, 
MČ Praha 20 a MČ Praha - Dolní 
Počernice 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

30. 22735 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha 17, MČ Praha - Čakovice, MČ 
Praha - Dubeč, MČ Praha - 4, MČ Praha 
15 a MČ Praha - Koloděje 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní 
Plamínková 

11.30 Ing.Vermach,Ph.D. 

31. 22544 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Řeporyje 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní 
Plamínková 

11.35 Ing.Vermach,Ph.D. 

32. 22574 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - 4, MČ Praha - 7, MČ Praha - 11, 
MČ Praha - 13 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní 
Plamínková 

11.40 Ing.Vermach,Ph.D. 

33. 22744 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2016 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Šeberov, MČ Praha - Satalice, 
MČ Praha - Dolní Počernice 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Vermach,Ph.D. 

34. 22699 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2016 I. 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní 
Plamínková 

11.50 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

35. 22749 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelových 
neinvestičních dotací na akce spojené se 
700. výročím narození Karla IV. a 670. 
výročím založení Koloděj a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 
kap. 06 v roce 2016 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Wolf 11.55 Mgr.Skalický 
 

36. 22602 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Wolf 12.00 Mgr.Cipro 
PhDr.Dolanská, 
MBA, ředitelka 
PIS 

37. 22505 k návrhu na zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů a úpravu celkových 
nákladů u investiční akce ORG 0040423 - 
Rek. DS a novostavba pav. F a C 
 
- předáno 31.8.16 
 

radní Hodek 
radní Lacko 

12.05 Ing.Svoboda 

38. 22572 k návrhu na udělení dotace hlavního 
města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb - dofinancování a 
úpravu rozpočtu v kap. 04 a 05 v roce 
2016 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Hodek 12.10 PhDr.Klinecký 
 

39. 22841 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení 
hlavního města Prahy pro rok 2017 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 2.9.16 
 

radní Hodek 12.15 PhDr.Klinecký 
 

40. 22650 k návrhu na nový výběr nejvhodnější 
nabídky v řízení veřejné zakázky 
„Obnova oken v památkově chráněné 
budově Městské knihovny v Praze“ 
 + CD 
 
- předáno 31.8.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.20 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

41. 23089 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního 
města Prahy z kap. 09 - Vnitřní správa do 
kap. 04 - Školství, mládež a sport pro 
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy na 
realizace akce "Rodinný den v pohybu" 
pro zaměstnance MHMP a veřejnost 
 
- předáno 2.9.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.25 Ing.et Ing. Berková
 

42. 22445 k návrhu programu jednání 19. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15.9.2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

12.30  

43.  Podání  12.35  
44.  Operativní rozhodování Rady HMP    
45.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 22769 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
jízdních kol a souvisejícího vybavení pro 
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 
pro preventivní činnost na cyklostezkách 
hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  
 

2. 22026 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dům 
dětí a mládeže Praha 9 v působnosti 
odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 22990 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté městské části Praha - 
Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

4. 22939 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 22996 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 22895 k návrhu na prominutí pohledávek hl. m. 
Prahy a k návrhu na neprominutí 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 22907 k žádosti na prominutí pohledávek hl. m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

8. 22503 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu „ P6, kabel 110kV TR Západ - TR 
Ruzyně“, na pozemcích parc. č. 1300/1, 
2241/1, 1261 a 2212/1 v k.ú. Ruzyně, 
Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

9. 21373 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 (pozemek v k.ú. Libeň a 
pozemky v k.ú. Střížkov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

10. 21482 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 11 (podíly pozemků a 
pozemky v k.ú. Háje) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 22172 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 
4 (pozemky v k.ú. Braník) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 22909 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Čakovice, Dolní Měcholupy, 
Křeslice a Zbraslav z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

13. 22916 k návrhu na bezúplatné nabytí 
splaškových kanalizačních stok v k.ú. 
Ruzyně z vlastnictví fyzické osoby do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 22930 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů, splaškové a srážkové 
kanalizace v k.ú. Kolovraty z vlastnictví 
SKALA INVEST GROUP s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 22874 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů a splaškové kanalizace 
v k.ú. Slivenec z vlastnictví Mramorka 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 22920 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu  v k.ú. 
Dubeč z vlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 22760 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OTV MHMP na rok 2016 v kap. 
07 
 

radní Hadrava   

18. 22570 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
pro stavbu č. 0013 BABA II, rekonstrukce 
IS, etapa 0001-východní část 
 

radní 
Plamínková 

  

19. 22802 k revokaci usnesení Rady HMP č. 667 ze 
dne 22.3.2016 k návrhu výdajů rozpočtu 
hl.m. Prahy v kap. 0254 - OCP MHMP v 
roce 2016 za účelem vrácení části 
finanční pomoci poskytnuté na realizaci 
projektu OPPK Revitalizace zahrady 
Kinských 
 

radní 
Plamínková 
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20. 21478 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě č. NAP/85/04/001150/2013 a 
nájemní smlouvy č. 
NAP/54/09/010331/2016 na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP MHMP (367 m2, 733 m2)
 

radní 
Plamínková 

  

21. 22888 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3106 TV 
Suchdol, etapa 0013- Kozí Hřbety - 
kanalizace vč. komunikace 
 

radní 
Plamínková 

  

22. 22818 k návrhu použití fondu investic 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy - 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy v roce 2016 
 

radní Lacko   

23. 22780 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

24. 22912 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, úprava rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

25. 22600 k návrhu na uzavření čtyř smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 

radní Lacko   

26. 22686 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl. m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

27. 22689 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

28. 22620 k návrhu na schválení podnájmu bytu hl. 
m. Prahy 
 

radní Lacko   

29. 22130 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

30. 22708 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

31. 22784 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

32. 22789 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   
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33. 22712 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k 
dohodě o vzájemné výměně bytů 
 

radní Lacko   

34. 20931 k návrhu na uzavření dohod o ukončení 
smluv o nájmu bytů a uzavření nových 
smluv o nájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

35. 22828 k návrhu na bezúplatné nabytí movitého 
majetku - hrobového zařízení (odúmrť) z 
vlastnictví České republiky (Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových) 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hodek   

36. 22901 k návrhu odpovědi paní Janě Horáčkové 
na stížnost na Vyšší odbornou školu 
zdravotnickou a Střední zdravotnickou 
školu, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 
 

radní 
Ropková 

  

37. 22989 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

38. 23004 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2016 
 

radní 
Ropková 

  

39. 22985 k prominutí odvodů za porušení 
rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní 
Ropková 

  

40. 22940 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
10.8.2016 do 16.8.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

22810 Informace ke změnám technického řešení a jednotlivých dispozic stavby č. 40759 
Multifunkční operační středisko Malovanka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

22965 Informace k součinnostnímu cvičení „Voda 2016“ 
 

radní Hadrava 
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