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R-22014 1738 19.7.2016 k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 

R-22604 1739 19.7.2016 k návrhu záměru novelizace obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

R-22573 1740 19.7.2016 k návrhu nařízení, kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního 
přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, 
na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na 
pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno 

R-22646 1741 19.7.2016 k dalšímu postupu ve věci výměny nosičů dopravního kupónu a zapojení 
dalších identifikačních a platebních kanálů s ohledem na minimalizaci 
dopadu jejich životního cyklu na cestující v Pražské integrované dopravě 

R-22666 1742 19.7.2016 k uzavření Smlouvy o poskytování poradenské činnosti se společností 
Operátor ICT, a.s. 

R-22670 1743 19.7.2016 ke strategii Smart Prague 2030 

R-22614 1744 19.7.2016 ke schválení Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Hospodářskou 
komorou České republiky 

R-22470 1745 19.7.2016 k návrhu na omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 m do hl.m. Prahy 

R-22169 1746 19.7.2016 k vyhodnocení plnění objednávky veřejných služeb s Dopravním podnikem 
hl.m. Prahy, a.s. za 1. čtvrtletí 2016 

R-22262 1747 19.7.2016 k návrhu na financování stavebních akcí Městskou částí Praha 3, 
Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 10 na majetku hl.m. 
Prahy, který je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

R-22030 1748 19.7.2016 k návrhu na zajištění financování investičních staveb, realizovaných v 
rámci akce "Praha bez bariér“ 

R-21850 1749 19.7.2016 k návrhu na zajištění financování rekonstrukce komunikace Do Panenek 
na území Městské části Praha - Běchovice 

R-22393 1750 19.7.2016 k návrhu na zajištění financování běžné údržby a oprav komunikací ve 
správě TSK hl.m. Prahy 

R-21977 1751 19.7.2016 k problematice rozvoje železniční dopravy v rámci systému PID a 
sezónnímu posílení provozu linky Airport Express (AE) 

R-22100 1752 19.7.2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 
40759 Multifunkční operační středisko Malovanka č. 
DIL/22/03/000088/2015 

R-21274 1753 19.7.2016 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku - stavbu č. 
42177 Zelená Malovanka, etapa 0001 Zelené stěny 

R-21963 1754 19.7.2016 k návrhu na zajištění operativní správy 1. etapy parku pod hradbami 
Prašný most, který je součástí stavby č. 9515 MO Myslbekova - Prašný 
most 

R-21087 1755 19.7.2016 k záměru odboru strategických investic na realizaci veřejné zakázky na 
dodatečné služby pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, 
geotechnický monitoring pro rozšíření IGP 

R-22623 1756 19.7.2016 k poskytnutí mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy ve prospěch Českého olympijského výboru na projekt Fan 
Zone Czech Team v OC Quadrio v Praze 

R-21998 1757 19.7.2016 k návrhu na vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného 
času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2017 
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R-22149 1758 19.7.2016 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy ve prospěch Nadačního fondu pražských olympioniků na 
humanitární podporu sportovců seniorů pro rok 2016 

R-22103 1759 19.7.2016 k návrhu na přidělení dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci 
programu hl.m. Prahy a MŠMT v oblasti volného času dětí a mládeže na 
rok 2016 "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni" 

R-22310 1760 19.7.2016 k návrhu na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování grantu přidělenému 
Tělocvičné jednotě Sokol Žižkov II. 

R-21928 1761 19.7.2016 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti 
volného času dětí a mládeže - 2. uzávěrka 2016 

R-22597 1762 19.7.2016 k návrhu na udělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 

R-22490 1763 19.7.2016 k návrhu rozšíření nabídky jízdních dokladů PID v souvislosti s cestováním 
vlaky Českých drah, a.s. přijíždějícími do Prahy 

R-22622 1764 19.7.2016 k účasti hl.m. Prahy na Evropském týdnu mobility 2016 ve dnech 16.9. - 
22.9. 2016 

R-21010 1765 19.7.2016 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Stavební úpravy - Sportovní hala Letná v Praze 7" a ke jmenování komisí 

R-21978 1766 19.7.2016 ke schválení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem ve veřejné 
zakázce malého rozsahu "Územní studie Praha - Satalice" 

R-22543 1767 19.7.2016 k výsledkům auditu příspěvkové organizace IPR hl.m. Prahy 

R-22575 1768 19.7.2016 k projednání návrhové části aktualizace Strategického plánu hl.m. Prahy a 
dalším postupu 

R-21918 1769 19.7.2016 k návrhu na postup hl.m. Prahy v soudním sporu sp.zn. 27 C 258/2015 

R-22422 1770 19.7.2016 k uzavření Mediační dohody 

R-22642 1771 19.7.2016 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1664 ze dne 27.6.2016 k uzavření 
smlouvy o dílo "Pasportizace veřejného osvětlení" 

R-20643 1772 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 2587 o výměře 130 m2 
a parc. č. 2589/1 o výměře 500 m2 k.ú. Libeň 

R-21367 1773 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2292/3 o výměře 65 m2 k.ú. 
Kobylisy 

R-22361 1774 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 z kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast MČ Praha 1 

R-22305 1775 19.7.2016 k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové 
organizace Správa služeb hlavního města Prahy 

R-22483 1776 19.7.2016 k návrhu koordinační dohody mezi hlavním městem Prahou a Krajským 
ředitelstvím policie hlavního města Prahy 

R-22509 1777 19.7.2016 k veřejné zakázce "Zajištění provozu a servisu multifunkčních zařízení 
XEROX, provozovaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky" 

R-20822 1778 19.7.2016 k záměru Městské policie hl.m. Prahy realizovat veřejnou zakázku 
"Dodávka radiostanic a hardwaru radiového systému pro potřeby Městské 
policie hl. m. Prahy" 

R-20995 1779 19.7.2016 k záměru Městské policie hl.m. Prahy realizovat veřejnou zakázku 
"Dodávka technického a systémového vybavení pro modernizace 
Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy" 
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R-21558 1780 19.7.2016 k uzavření smluv souvisejících s přípravou a realizací stavby č. 41207 
Hasičská zbrojnice Písnice 

R-21939 1781 19.7.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 950/6 v k.ú. Satalice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-22429 1782 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na 
akci "Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie 
Holešovice" 

R-22452 1783 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zajištění 
projektové dokumentace na stavbu č. 0012 "Protipovodňová opatření na 
ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 27 Radotín - 
Šárovo kolo“ 

R-22624 1784 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na 
akci "Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie 
Staré Město, Josefov" 

R-20924 1785 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod plynovodního řadu z vlastnictví hlavního města 
Prahy do vlastnictví společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

R-22062 1786 19.7.2016 k návrhu Střednědobého investičního plánu vodohospodářské 
infrastruktury HMP pro roky 2017 - 2021 

R-22448 1787 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 0137 TV 
Kyje - Hutě, etapa 0006 - Cidlinská - Jaroslavická Část 1 

R-22289 1788 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 0101 TV 
Újezd, etapa 0022 - Ke Mlýnu 

R-22392 1789 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zajištění 
geotechnického monitoringu na stavbu č. 8548 Kanalizační sběrač H - 
Prodloužení do Běchovic, etapa 0001 stoka H1 Dolnopočernická, část 02 
Nad rybníkem 

R-22506 1790 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zhotovení 
projektové dokumentace na stavbu č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 
0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2 

R-22264 1791 19.7.2016 k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu stavby č. 
INO/22/02/000003/2014 v rámci stavby č. 6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově 

R-22486 1792 19.7.2016 k uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce na Opravu objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejnku 

R-22038 1793 19.7.2016 k vyloučení v zadávacím řízení veřejné zakázky a k návrhu na výběr 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 
veřejnou zakázku stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most 

R-22431 1794 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na služby - 
zpracování projektové dokumentace na stavbu č. 42811 Vodovod 
Botanická zahrada 

R-22359 1795 19.7.2016 k návrhu na udělení finančních prostředků formou darů na akce spojené se 
700. výročím narození Karla IV. v roce 2016 

R-22240 1796 19.7.2016 k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP v r. 2016 

R-22290 1797 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016 
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R-22295 1798 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2016 a 
přijetí partnerství hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2016 

R-20161 1799 19.7.2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
DIL/83/11/008131/2012 mezi hl.m. Prahou a VPÚ DECO PRAHA a.s. dle 
ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

R-22455 1800 19.7.2016 k návrhu na jmenování likvidátora podniku Státní statek hl.m. Prahy "v 
likvidaci" 

R-22593 1801 19.7.2016 k účasti v mezinárodním projektu UNaLab 

R-22428 1802 19.7.2016 k realizaci mezinárodního projektu FINERPOL 

R-22576 1803 19.7.2016 k účasti v mezinárodním projektu "MOBILE IN EUROPE" 

R-22338 1804 19.7.2016 k návrhu na zapracování nových požadavků do připravovaného návrhu 
rozpočtu na rok 2017 v kap. 04 - školství, mládež a sport pro rok 2016 v 
souvislosti s rozšířením aktivit odboru SML MHMP v rámci programu 
Podpory odborného vzdělávání na území hl.m. Prahy v letech 2017 - 2020 
a v rámci přípravy nových projektů z fondů EU 

R-22003 1805 19.7.2016 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport pro rok 2016 
v souvislosti s rozšířením sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP 

R-21760 1806 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti 
ABF, a.s. na realizaci finále 20. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO 

R-22230 1807 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Integračnímu 
centru Praha o.p.s. 

R-22449 1808 19.7.2016 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru uchazečů v indikativním 
nabídkovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele 
služby - výkon technického dozoru investora  a souvisejících činností nad 
prováděním stavby  č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" 

R-22158 1809 19.7.2016 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou 
veřejnou zakázku "Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí 
nízkého napětí orgánů a organizací HMP na rok 2017" 

R-22159 1810 19.7.2016 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou 
veřejnou zakázku "Dodávka elektřiny pro odběrná místa připojená ze sítí 
vysokého napětí orgánů a organizací HMP na rok 2017“ 

R-22160 1811 19.7.2016 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou 
veřejnou zakázku "Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací 
HMP - maloodběr na rok 2017“ 

R-22161 1812 19.7.2016 k záměru odboru VEZ MHMP realizovat centralizovaně zadávanou 
veřejnou zakázku "Dodávka plynu pro odběrná místa orgánů a organizací 
HMP - velkoodběr na rok 2017“ 

R-22138 1813 19.7.2016 k záměru odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Rekonstrukce věže Staroměstské radnice" a ke jmenování hodnotící 
komise v řízení této veřejné zakázky 

R-22421 1814 19.7.2016 k návrhu na uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu 
"Dodávka rentgenového zařízení" 

R-22542 1815 19.7.2016 ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Činnost 
koordinátora BOZP na stavbách realizovaných zadavatelem“ a ke zrušení 
části usnesení Rady HMP č. 1417 ze dne 7.6.2016 
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R-21509 1816 19.7.2016 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
DIL/01/03/000777/2010 ze dne 25.2.2010 v jednacím řízení bez uveřejnění 
veřejné zakázky "Úprava projektu rekonstrukce Clam-Gallasova paláce" 

R-22633 1817 19.7.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Balíčky pro prvňáky 
- dodávka základních školních pomůcek a jejich kompletace“ 

R-22682 1818 19.7.2016 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-22612 1819 19.7.2016 k revokaci usnesení Rady HMP č. 111 ze dne 27.1.2015 k návrhu 
zástupců HMP do odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR a 
orgánů Svazu měst a obcí ČR, ve znění usnesení Rady HMP č. 1078 ze 
dne 10.5.2016 

R-22315 1820 19.7.2016 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy ve prospěch spolku Blind Sport Club Praha, z. s. na akci 4. 
ročník mezinárodního turnaje Pohár středoevropských měst 2016 

R-22514 1821 19.7.2016 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a fondu odměn u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 
2016 

R-22378 1822 19.7.2016 k návrhu na přijetí účelového investičního transferu ze SFDI pro 
Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2016 o tento transfer 

R-22089 1823 19.7.2016 k návrhu na personální změny v komisi Rady HMP - Řídící rada nového 
společného IDS Prahy a Středočeského kraje 

R-22417 1824 19.7.2016 k návrhu na zrušení výběrového řízení na funkci ředitele / ředitelky 
příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl.m. Prahy 

R-21359 1825 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 2015 

R-21360 1826 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 2 v roce 2015 

R-21361 1827 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 3 v roce 2015 

R-21362 1828 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2015 

R-21363 1829 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 13 v roce 2015 

R-21364 1830 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 16 v roce 2015 

R-21365 1831 19.7.2016 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 22 v roce 2015 

R-22563 1832 19.7.2016 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-22549 1833 19.7.2016 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Troja k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na její vytvoření 

R-22478 1834 19.7.2016 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Suchdol 

R-22438 1835 19.7.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 a k návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 1 - 22 
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R-22493 1836 19.7.2016 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 

R-22504 1837 19.7.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na financování připravenosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 

R-22511 1838 19.7.2016 k návrhu na přijetí investičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými 
celky pro financování v letech 2016 a 2017 určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 8 

R-22534 1839 19.7.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí nákladů za činnosti v oblasti 
zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22469 1840 19.7.2016 k návrhu na přijetí transferů ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na 
projekty financované v rámci finančních mechanismů EHP/Norska a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22530 1841 19.7.2016 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 o finanční prostředky 
ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. 
Prahy na úhradu nákladů na sociální pohřby 

R-22223 1842 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu AutTalk 
Kateřiny Sokolové na realizaci charitativního projektu kalendáře pro rok 
2017 na podporu rodin pečujících o autistické děti 

R-21992 1843 19.7.2016 k  povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavby "Novostavba chodníku v areálu SVÚM 
Běchovice“, na pozemcích parc. č. 1327/26 a 1360 v k.ú. Běchovice,  
Praha 9 

R-22461 1844 19.7.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Braník 

R-19772 1845 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 693/2 v k.ú. Hlubočepy 

R-20813 1846 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1717/2, k.ú. Košíře 

R-21545 1847 19.7.2016 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1838/93, k.ú. Košíře 

R-22402 1848 19.7.2016 k žádosti městské části Praha - Čakovice o souhlas s bezúplatným 
nabytím pozemků v k.ú. Třeboradice z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské 
části Praha - Čakovice, předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 

R-18719 1849 19.7.2016 k návrhu na schválení a uzavření nájemních smluv a smluv o poskytování 
služeb - Velký strahovský stadion 
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R-21601 1850 19.7.2016 k návrhu na uzavření dodatků č. 1 k dílčím smlouvám č. 
INO/83/02/023727/2016, č. INO/83/02/023728/2016, č. 
INO/83/02/023730/2016, č. INO/83/02/023731/2016 uzavřených na 
základě rámcové smlouvy 

R-22526 1851 19.7.2016 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a uzavření smluv o 
výpůjčce 

R-22074 1852 19.7.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp/če 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Břevnov 

R-22071 1853 19.7.2016 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-22302 1854 19.7.2016 k návrhu na uzavření pěti smluv o nájmu bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na 
základě výběrových řízení 

R-22145 1855 19.7.2016 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP ke čtyřem dohodám o vzájemné 
výměně bytů 

R-22321 1856 19.7.2016 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů bytů v domech hl.m. Prahy 

R-21699 1857 19.7.2016 k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z 
důvodu jejich omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v 
domě 

R-21588 1858 19.7.2016 k návrhu na schválení či neschválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-21414 1859 19.7.2016 k návrhu na změny v dozorčí radě Olivovy dětské léčebny, o.p.s. 

R-22317 1860 19.7.2016 k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 2016 

R-22381 1861 19.7.2016 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 2 a navýšení limitu na platy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 2 

R-22250 1862 19.7.2016 k návrhu na uzavření nájemních smluv na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-22332 1863 19.7.2016 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku 
ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, s Petrem 
Veselíkem 

R-22336 1864 19.7.2016 k návrhu na uzavření nájemních smluv na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-22416 1865 19.7.2016 k návrhu na uzavření nájemních smluv na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-19054 1866 19.7.2016 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti s PREdistribuce a.s. 

R-20678 1867 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností 

R-21797 1868 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností 

R-21811 1869 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s Lesy České 
republiky, s.p. 

R-22043 1870 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se 
společnostmi LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. a SANITAS DEVELOP, s.r.o. 

R-22280 1871 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 OTV MHMP v 
kapitole 02 

R-22454 1872 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 OTV MHMP v 
kapitole 02 
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R-22481 1873 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OCP MHMP v 
kapitole 02 - městská infrastruktura 

R-21392 1874 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s Obcí Ořech 

R-21681 1875 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti 

R-21657 1876 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti 

R-21192 1877 19.7.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností s 
firmou RLRE Dorado Property, s.r.o. 

R-22458 1878 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - OPP MHMP a příspěvkové 
organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka a udělení daru z rozpočtu hl.m. 
Prahy na zvony chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého 

R-22352 1879 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Veřejné archeologii z.s., z kap. 0680 v roce 2016 a k návrhu na 
úpravu rozpočtu v kap. 06 

R-22601 1880 19.7.2016 k návrhu na změnu členství v komisi Rady HMP pro udělování grantů hl.m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 

R-22366 1881 19.7.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční dotace 
spolku ZE SRDCE z kap. 0546 v roce 2016 

R-22412 1882 19.7.2016 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické 
osoby Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a 
sociální, Stoliňská 2417/41a, Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-22354 1883 19.7.2016 k podmínkám realizace projektu "Publicita a informovanost o OP PPR" 

R-22368 1884 19.7.2016 k návrhu na finanční vypořádání (vrácení přeplatku dotace) odboru FON 
MHMP po ukončení projektů registrační číslo CZ.2.17/4.1.00/30015 
"Technická pomoc OPPA 2011 - 2015" a CZ.2.17/4.1.00/30026 "Technická 
pomoc OPPA IT“ financovaných v rámci Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 

R-22147 1885 19.7.2016 k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků na vyjmenovaných středních školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

R-22322 1886 19.7.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-22489 1887 19.7.2016 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu 
a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem 
Prahou v roce 2016 

R-22388 1888 19.7.2016 k návrhu na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o správě, údržbě a obsluze 
zařízení č. INO/1/01/000330/2005 ze dne 17.1.2005 

R-22404 1889 19.7.2016 k návrhu na uzavření o smlouvy o podnájmu, o užívání telefonních linek a 
o narovnání a smlouvy o podnájmu a o užívání telefonních linek, se 
společností Operátor ICT, a.s. 

R-22347 1890 19.7.2016 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 8.6.2016 do 14.6.2016 

R-22456 1891 19.7.2016 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 15.6.2016 do 21.6.2016 
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