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U P R A V E N Ý 
N Á V R H    P R O G R A M U   J E D N Á N Í 

 
36. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

které se koná dne 26.4. 2018 od 9,00 hod. 

(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 27.4. 2018) 

  ____________________________________________________________________________ 
 

  Pravidelný bod v pevném čase  12,30 – 13,15 
Návrhy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy 
 

  

  Pravidelný bod v pevném čase  13,15 – 14,00 
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP 
 

  

  Složení slibu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy  
PaedDr. Jiřího Pilaře 

  

1 6184 k návrhu na změnu účelu dotací poskytnutých MČ Praha Benice, 
MČ Praha - Křeslice a MČ Praha 5 z finančních prostředků 
obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb. 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-652 
27.3. 

2/1 6308 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Jagello 
2000 za účelem přípravy, organizace a realizace akce "Letecký den 
24. základny dopravního letectva ke 100. výročí založení letiště 
Praha - Kbely" 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-839 
17.4. 

2/2 6211 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - 
Šeberov z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

U-898 
24.4. 

3 6156 k volbě přísedících Městského soudu v Praze primátorka  
hl.m. Prahy 

U-693 
3.4. 

4 6149 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazné 
vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-744 
10.4. 

5 5124 k návrhu obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách 
hlavního města Prahy 

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-797 
17.4. 

6 5555 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky 
s názvem "Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského 
rádiového systému TETRA hl. m. Prahy - 2. etapa"

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-799 
17.4. 

7 6326 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky "Revitalizace spodní 
části Václavského náměstí v úseku Na příkopě - Vodičkova, Praha 
1, Nové Město, Václavské nám."

primátorka  
hl.m. Prahy 

U-801 
17.4. 

8 6129 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
a tělovýchovy společnosti Prague International Marathon, spol. s 
r.o., a spolku Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice, z.s.

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-897 
24.4. 

9 6213 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí účelové dotace s příjemci dotace SPORTOVNÍ 
KLUBY PRAHA 4 z.s. a TJ ABC Braník, z. s.

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-808 
17.4. 

10 5552 k uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při 
přípravě, výstavbě a provozu atletické haly v Praze

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-715 
3.4. 

11 6163 k návrhu na schválení výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005550/2017 ze dne 6.3.2017

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-717 
3.4. 

12 6222 k návrhu na přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu 
pro TJ Sokol Liboc, z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-842 
17.4. 
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13 6147 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové 
dotace MČ Praha 3 a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-714 
3.4. 

14/1 6199 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 878/9 v k.ú. Písnice do 
vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) a 
k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-845 
17.4. 

14/2 6265 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2804/46 v k.ú. Nusle 
do vlastnictví hl.m. Prahy a o zřízení věcného břemene (pro 
výstavbu trasy I.D metra) 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-809 
17.4. 

15 5806 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Technická správa komunikací hl.m. Prahy

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-843 
17.4. 

16 6310 k rekonstrukci souboru mostních objektů "Libeňský most" náměstek primátorky 
Dolínek 

U-892 
24.4. 

17 6182 k návrhu na úpravu stanov organizace CIVINET Česká a 
Slovenská republika, z.s. 

náměstek primátorky 
Dolínek 

U-896 
24.4. 

18 5947 k návrhu zadání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-631 
27.3. 

19 5937 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 
 
STAŽEN Z JEDNÁNÍ DNE 22.3.2018

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-411 
6.3. 

20/1 6048 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2756/00 (Praha 4; vybudování rekreačního centra) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-746 
10.4. 

20/2 6052 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV ÚP 
SÚ hl.m. Prahy - Z 2799/00 (Praha 11; obytné využití) a Z 
2825/00 (Praha - Újezd, Praha - Šeberov; posun plochy ZMK - 
vybudování ekoduktu, vyhlášení VPS)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-748 
10.4. 

20/3 6053 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2801/00 (Praha 12; obnova a revitalizace objektu) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-749 
10.4. 

20/4 6054 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV ÚP 
SÚ hl.m. Prahy - Z 2810/00 (Praha - Lipence; vybudování 
občanské vybavenosti), Z 2828/00 (Praha - Velká Chuchle; úprava 
funkční plochy s ohledem na ochranné pásmo vysokotlakých 
plynovodů č. 154 a 223 (2xDN 500)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-750 
10.4. 

20/5 6055 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV ÚP 
SÚ hl.m. Prahy - Z 2806/00 (Praha 17; městské centrum - 
historické jádro) a Z 2807/00 (Praha 17; polyfunkční výstavba)

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-751 
10.4. 

20/6 6056 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny vlny IV ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2796/00 (Praha 4, Praha 10; kabelový tunel TR Jih 
- Michle, vyhlášení VPS) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-747 
10.4. 

21 6214 k návrhu na pořízení změn vlny 13 ÚP SÚ hl.m. Prahy (k 
vymezení trati Praha - Kladno) 

náměstkyně 
primátorky  
Kolínská 

U-810 
17.4. 
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22/1 6302 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, v části 
týkající se svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 6, Praha 8, Praha - Kolovraty a odejmutí 
ze svěřené správy městským částem Praha 3, Praha 15, Praha - 
Dubeč, Praha - Libuš, Praha - Satalice a Praha 22  
 
MČ Praha 6 (pozemky v k.ú. Dejvice) 
MČ Praha 8 (pozemky v k.ú. Kobylisy a pozemky v k.ú. 
Karlín) 
MČ Praha – Kolovraty (pozemky v k.ú. Kolovraty) 
MČ Praha 3 (pozemek v k.ú. Žižkov) 
MČ Praha 15 (pozemky v k.ú. Horní Měcholupy) 
MČ Praha – Dubeč (pozemky v k.ú. Dubeč) 
MČ Praha – Libuš (odejmutí veřejného osvětlení) 
MČ Praha – Satalice (odejmutí veřejného osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení v k.ú. Satalice) 
MČ Praha 22 (pozemky v k.ú. Uhříněves)

radní  
Grabein Procházka 

U-587 
U-588 
U-589 
U-590 
20.3. 
U-665 
27.3. 
U-731 
3.4. 
U-855 
U-856 
U-857 
17.4. 

22/2 6299 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy 
na výkup pozemků 

radní  
Grabein Procházka 

U-902 
24.4. 

22/3 6127 k návrhu směny pozemků v k.ú. Michle mezi hl.m. Prahou a 
společností PASSERINVEST BBC 2, s.r.o.

radní  
Grabein Procházka 

U-936 
24.4. 

23 6332 k oznámení záměrů městské části Praha 2 na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské 
části Praha 2, bytových domů s pozemky v k.ú. Nové Město, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) 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 

radní  
Grabein Procházka 

U-811 
17.4. 

24 6040 k návrhu na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku 
parc.č. 3337/3 k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

U-593 
20.3. 

25 6062 k návrhu na uznání vl.práva - pozemky k.ú. Modřany radní  
Grabein Procházka 

U-812 
17.4. 

26 6187 k návrhu na majetkoprávní vypořádání k části pozemku parc. č. 
2869/2 v k.ú. Braník 

radní  
Grabein Procházka 

U-785 
10.4. 

27/1 5840 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1376/233 a parc. č. 
1376/243 v k.ú. Řeporyje do vlastníctví hlavního města Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-769 
10.4. 

27/2 6043 k návrhu na úplatné nabytí 11 ks stožárů a propojovacího vedení 
veřejného osvětlení  vybudovaného na pozemcích parc. č. 1184/37, 
1184/92, 1184/93, 1184/101, 1184/94, 1184/105, 1184/89, 
1184/104, 1184/97, 1184/99 a 1184/63  vedených v k.ú. 
Hlubočepy v rámci realizace stavby „VÝHLEDY BARRANDOV“ 
a 21 ks stožárů a propojovacího vedení veřejného osvětlení 
vybudovaného na pozemcích parc. č. 1881/2, 1882, 1928/1, 
1928/6, 1928/7, 1928/8, 1928/9, 1928/16, 1928/17, 1928/22, 
1928/38, 1928/68, 1928/69, 1928/71, 1928/86, 1928/88 a 1928/99 
vedených v k.ú. Dubeč z vlastnictví EKOSPOL a.s. do vlastnictví 
hl. m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-732 
3.4. 

27/3 6084 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku 
parc.č. 25 k.ú. Troja 

radní  
Grabein Procházka 

U-770 
10.4. 

27/4 6057 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1118/2 v k.ú. Radotín radní  
Grabein Procházka 

U-932 
24.4. 
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27/5 6178 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1676/2 k.ú. Slivenec radní  
Grabein Procházka 

U-933 
24.4. 

28/1 6137 k návrhu na bezúplatné nabytí vpustí, stromů, úprav komunikační 
zeleně, dopravního značení a rekonstrukce komunikace v k.ú. 
Troja z vlastnictví společnosti URBANITAS s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-776 
10.4. 

28/2 6171 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1547/4 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví CTR Albertov a.s. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-860 
17.4. 

28/3 6190 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav komunikace, chodníků, 
dopravního značení, vpustí, zeleně, kontejnerového stání a 
pozemků v k.ú. Libeň z vlastnictví společnosti CENTRAL 
GROUP uzavřený investiční fond a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy

radní  
Grabein Procházka 

U-778 
10.4. 

28/4 6193 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hloubětín z 
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-779 
10.4. 

28/5 6194 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků nebo jejich částí v k. ú. 
Ďáblice, Dubeč, Hloubětín, Horní Počernice, Kolovraty, Nebušice, 
Řeporyje, Sobín, Šeberov, Újezd u Průhonic, Záběhlice z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

radní  
Grabein Procházka 

U-780 
10.4. 

28/6 6207 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krč z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Sady, 
lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

radní  
Grabein Procházka 

U-859 
17.4. 

29/1 6079 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1564/19 v k.ú. Nusle radní  
Grabein Procházka 

U-591 
20.3. 

29/2 6136 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 356 k.ú. Černý Most radní  
Grabein Procházka 

U-668 
27.3. 

29/3 6152 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2339/102 v k.ú. 
Stodůlky 

radní  
Grabein Procházka 

U-858 
17.4. 

29/4 6185 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 905/6 o výměře 7 m2 
v k.ú. Michle 

radní  
Grabein Procházka 

U-783 
10.4. 

29/5 6192 k návrhu na úplatný převod části popzemku parc.č. 304/4 o výměře 
7 m2 v k.ú. Hloubětín 

radní  
Grabein Procházka 

U-782 
10.4. 

30 6188 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
oblasti Akce celopražského významu

radní Lacko U-818 
17.4. 

31 6083 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 
školských zařízeních pro rok 2018

radní Lacko U-636 
27.3. 

32 6134 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 
2018 

radní Lacko U-815 
17.4. 

33 6215 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu 
hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro 
městské části pro rok 2018 

radní Lacko U-816 
17.4. 

34/1 6077 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018

radní Lacko U-698 
3.4. 

34/2 6205 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018

radní Lacko U-864 
17.4. 

35/1 6151 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2018

radní Lacko U-863 
17.4. 

35/2 6228 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální investiční dotace z kap. 0504 v roce 2018

radní Lacko U-817 
17.4. 

36 6161 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v 
kapitole 0811 

radní Lacko U-702 
3.4. 
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37 6269 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 
17, Městské části Praha 22 a Městské části Praha-Čakovice

radní Lacko U-819 
17.4. 

38 6063 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně 
příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy

radní Lacko U-820 
17.4. 

39 6230 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy Městská poliklinika Praha

radní Lacko U-862 
17.4. 

40 6158 k Návrhu stabilizace, fungování a rozvoje Městské policie 
hlavního města Prahy do roku 2023 

radní Hadrava U-706 
3.4. 

41 6123 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 
5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2018

radní Hadrava U-637 
27.3. 

42 6166 k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským 
částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů

radní Hadrava U-704 
3.4. 

43 6101 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v 
kapitole 0220 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Dubeč a k návrhu na uzavření Dohody o 
předání a převzetí práv a závazků investora z akce vedené OTV 
HMP pod číslem 41315 a názvem "Hasičská zbrojnice Dubeč II" 
na Městskou část Praha - Dubeč a veškeré dokumentace ke stavbě

radní Hadrava U-705 
3.4. 

44 6225 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018

radní Plamínková U-821 
17.4. 

45 6321 k revokaci usnesení Rady HMP č. 215 ze dne 6.2.2018 a revokaci 
usnesení Zastupitelstva HMP č. 34/37 ze dne 22.2.2018 k uzavření 
Smlouvy o právu stavby č. INO/22/04/000311/2018 v rámci 
stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově, etapa 0008 Kompenzační opatření, Definitivní uzávěr 
plavebního kanálu Troja 

radní Plamínková U-865 
17.4. 

46/1 6220 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2018 a 
poskytnutí účelových dotací městským částem z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2018 

radní Plamínková U-822 
17.4. 

46/2 6276 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV roku 2018 v 
kapitole 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Dubeč 

radní Plamínková U-908 
24.4. 

47/1 6128 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1574 a 1598 v k. ú. 
Dubeč, parc. č. 258/34 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, parc. č. 632/2 v 
k. ú. Újezd u Průhonic 

radní Plamínková U-869 
17.4. 

47/2 6164 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1686/2 a 
1686/14 v k. ú. Ďáblice 

radní Plamínková U-676 
27.3. 

47/3 6191 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 170 v k. ú. Horní 
Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-868 
17.4. 

47/4 6240 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 173/1 v k. ú. 
Horní Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy

radní Plamínková U-905 
24.4. 

47/5 6272 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 432 v k. ú. 
Přední Kopanina 

radní Plamínková U-941 
24.4. 

47/6 6206 ke schválení úplatného nabytí pozemků parc. č. 2014/278,  
2014/398 a 2014/399 v k.ú. Chodov z vlastnictví paní Duškové 
Libuše, Šináglové Marie a Tesařové Aleny do vlastnictví hl.m. 
Prahy z důvodu majetkoprávního vypořádání v rámci stavby č. 
8262 JM I Ukončení Centrálního parku, etapa 0006 západ, 2. část

radní Plamínková U-904 
24.4. 

48 6142 k návrhu na udělení grantů v rámci "Programů podpory aktivit 
integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018"

radní Wolf U-823 
17.4. 

49 6196 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2018

radní Wolf U-826 
17.4. 
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50 6140 k návrhu na udělení jednoletých grantů v rámci „Celoměstských 
programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 
Prahy pro rok 2018“ a víceletých grantů v rámci „Celoměstských 
programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. 
Prahy (2018 – 2021)“ 

radní Wolf U-824 
17.4. 

51 6200 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP 
MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 
let vzniku samostatného československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - II. kolo

radní Wolf U-827 
17.4. 

52/1 6120 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018

radní Wolf U-642 
27.3. 

52/2 6201 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových 
dotací v oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018

radní Wolf U-910 
24.4. 

53 6106 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2018 z kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP

radní Wolf U-708 
3.4. 

54/1 6181 k návrhu na poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury z kapitoly 0662 KUC MHMP v roce 2018

radní Wolf U-709 
3.4. 

54/2 6237 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městská divadla pražská 

radní Wolf U-911 
24.4. 

55 6234 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti rodinné politiky

radní Hodek U-836 
17.4. 

56 6221 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2018

radní Hodek U-835 
17.4. 

57 6005 k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky 
českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol

radní Ropková U-875 
17.4. 

58 6238 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-830 
17.4. 

59 6243 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-831 
17.4. 

60 6239 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 

radní Ropková U-832 
17.4. 

61 6210 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2018 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy

radní Ropková U-791 
10.4. 

62 6216 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 
2018 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

radní Ropková U-792 
10.4. 

63 6264 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018

radní Ropková U-877 
17.4. 

64 6307 k "Petici proti přijetí Metropolitního plánu hlavního města Prahy k 
zastavění náměstí v Pařížské ulici před hotelem Intercontinental v 
Praze 1" 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

65 6273 k "Petici za zajištění bezpečné a legální jízdy na kole v centru 
Prahy" 

JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

  k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP předsedové výborů 
ZHMP 
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K     I N F O R M A C I 

 

1 6236 o významných dopravních omezeních na hlavních komunikacích v 
Praze 

náměstek primátorky 
Dolínek 

 

2 6231 k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT 

radní Ropková U-535 
13.3. 
U-607 
20.3. 
U-681 
U-682 
U-683 
U-684 
U-685 
U-687 
27.3. 
U-738 
U-739 
U-741 
3.4. 

3 6323 o přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 

radní Plamínková U-821 
17.4. 

4 6313 Zpráva o činnosti Výboru kontrolního ZHMP za rok 2017 JUDr. Jaroslava 
Janderová 
předsedkyně Výboru 
kontrolního ZHMP 

 

 


