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 P R O G R A M  
 35. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 10. 2015 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 6. 10. 2015 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 19501 k návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Soně Červené 
 
- předáno 8.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 19502 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy prof. ak. soch. 
Stanislavu Kolíbalovi 
 
- předáno 8.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 19503 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Františku Feničovi 
 
- předáno 8.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 19077 k návrhu na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25  

6. 18873 k Akčnímu plánu Regionální inovační 
strategie hlavního města Prahy na období 
2015-2016 
 
- předáno 7.10.15 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

7. 19216 k návrhu Plánu zimní údržby komunikací 
hl.m. Prahy v období 2015 - 2016 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.35 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
 
 
 

8. 19341 k návrhu na schválení snížení nájemného 
na pronájem veřejných prostranství na 
území hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.40 Ing.Kaas 
Ing.Pivec,  
pov. ředitel 
TSK HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 19000 k vstupu do sítě měst pro udržitelnou 

dopravu CIVINET Česká a Slovenská 
republika, z.s. 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.45 Ing.Kaas 
 
 

10. 19164 k průběžné zprávě o stavu plnění 
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě v hlavním městě Praze 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
 
 

11. 18922 k mapování přístupnosti v Pražské 
památkové rezervaci 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

9.55 Ing.Kaas 
 
 

12. 18869 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2015 a na převod 
profinancovaných investičních nákladů od 
počátku výstavby mezi stavbami 
převedenými z OTV MHMP na OSI 
MHMP v kap. 05 a v kap. 01 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.00 Ing.Prajer 

13. 19241 ke schválení Operačního manuálu OP 
Praha - pól růstu ČR, Pracovních postupů 
OP Praha - pól růstu ČR, Popisů funkcí a 
postupů zavedených pro řídicí orgán OP 
Praha - pól růstu ČR a Pravidel pro 
žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.05 PhDr.Hauser 

14. 19269 k vyhlášení 6. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 
3 Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.10 PhDr.Hauser 

15. 19265 k vyhlášení 1., 2. a 3. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 
4 Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.15 PhDr.Hauser 

16. 19119 k vyhlášení průběžné výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci prioritní osy 
5 "Technická pomoc" v Operačním 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

10.20 PhDr.Hauser 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 19276 k ukončení platnosti usnesení ZHMP č. 

14/31 ze dne 28.2.2008 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.25 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

18. 19477 ke Koncepční studii ulice Vinohradské 
+CD 
 
- předáno 7.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.30 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

19. 19486 k vypracování zadání koncepční studie 
veřejného prostranství kolem  budoucího 
památníku Jaroslava Seiferta na Žižkově, 
Praha 3 - Žižkov 
 
- předáno 8.10.15 
 

náměstek 
primátorky  
Stropnický 
 

10.35 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

20. 17277 k návrhu na uzavření dodatku č. 10 k 
nájemní smlouvě č. A/09/36/01 ze dne 
16.11.1993 
 
-  předáno 30.9.15 
- odloženo na OP 1.10.15 
 

radní Hašek 10.40 Ing.Svoboda 
 

21. 19136 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 118/182 v k.ú. Jesenice u Prahy do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Hašek 10.45 Ing.Svoboda 
 

22. 18267 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 873/62 a části pozemku parc.č. 
873/1  v kat. území Kamýk 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Hašek 10.50 Ing.Svoboda 
 

23. 18752 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na Výkon autorského 
dozoru na akci "Celková oprava části 
severní stěny bastionu XXXI, Praha 2 - 
Nové Město" 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Hašek 10.55 Ing.Svoboda 
zástupce AK 
Bánský &                                       
Partneři 
 
 

24. 19243 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v 
kap. 0505 v roce 2015 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.00 PhDr.Klinecký 
 

25. 18988 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kapitoly 0504, § 3541 - 
Protidrogová politika hl. m. Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.05 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
26. 18823 k návrhu prodeje bytových domů, 

zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.10 Ing.Svoboda 
 

27. 18669 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.15 Ing.Svoboda 
 

28. 18696 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.20 Ing.Svoboda 
 

29. 18691 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Lacko 11.25 Ing.Svoboda 
 

30. 18477 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 42124 „PPO 
2013 - modernizace a rozšíření části PPO“ 
komplexní posouzení PPO v povodí 
Litovický - Šárecký potok za účelem 
ochrany městských části Prahy, okruh F 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Plamínková 

11.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

31. 16217 k návrhu na uzavření Dohody o 
vypořádání vzájemných pohledávek a 
závazků mezi hlavním městem Prahou na 
straně jedné a Ing. Jaromírem 
Brunhoferem na straně druhé 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Plamínková 

11.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 18588 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 

parc. č. 1646/1 v k. ú. Ďáblice do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Plamínková 

11.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

33. 19069 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavbu č. 
40022 TV Troja, etapa 0004 Pod 
Havránkou 
 
-  předáno 23.9.15 
- staženo 29.9.15 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

34. 19195 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem na veřejnou 
zakázku Zajištění mobilního sběru, 
využívání a odstraňování nebezpečných 
složek komunálního odpadu na území hl. 
m. Prahy 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Plamínková 

11.50 RNDr.Kyjovský 

35. 19001 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti se 
společností YIT Stavo s.r.o. pro odtok a 
bezpečnostní přepad vodního díla retenční 
nádrže 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Plamínková 

11.55 RNDr.Kyjovský 

36. 19149 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV MHMP v roce 2015 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2015 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní Wolf 12.00 Mgr.Cipro 
 

37. 19354 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2015 a k návrhu na úpravu limitu 
prostředků na platy a limitu počtu 
zaměstnanců v kap. 0416 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Nováková 

12.05 Mgr.Fáberová 

38. 19086 k návrhu na finanční vypořádání (vrácení 
přeplatku dotace) odboru FON MHMP po 
ukončení projektu registrační číslo CZ 
2.17/3.1.00/30016 Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků financovaného 
v rámci Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Nováková 

12.10 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
39. 19519 k návrhu na udělení partnerství hl. m. 

Prahy při pořádání sportovních akcí 
konaných ve 4. čtvrtletí roku 2015 
 
 
 

radní 
Nováková 

12.15 Mgr.Fáberová 

40. 19125 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č. 543 ze dne 18. 3. 2014 a schválení 
nového znění Zásad pro partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 
 
 
 

radní 
Nováková 

12.20 Mgr.Fáberová 

41. 19006 k revokaci usnesení RHMP č. 1728 ze dne 
21. 7. 2015 k situaci v příspěvkové 
organizaci hl. m. Prahy Botanická zahrada 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 8.10.15 
 

radní 
Nováková 

12.25 Mgr.Fáberová 

42. 16797 k vyloučení v řízení veřejné zakázky akce 
č. 42296 Dostavba JÚŠ, etapa 3 - 
hospodářský pavilon a hudební škola 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Ropková 

12.30 Ing.Vermach,Ph.D. 
 

43. 19047 k vyloučení nabídky uchazeče Decorum 
spol. s r.o. z řízení veřejné zakázky, a ke 
zrušení veřejné zakázky "Střední škola 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce 
fasády a střechy objektu Miramare" 
 
- předáno 7.10.15 
 

radní 
Ropková 

12.35 Mgr.Němcová 

44. 19448 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "Zajištění 
vzdělávacích služeb v projektu - Rozvoj 
kompetencí pedagogických pracovníků v 
oblasti první pomoci za použití zážitkové 
medicíny na školách v hlavním městě 
Praze" 
 
 
 

radní 
Ropková 

12.40 Mgr.Němcová 

45. 19178 k výzvě členům Zastupitelstva hl. m. 
Prahy, kteří neuvedli své příjmy z členství 
v orgánech společností s majetkovou 
účastí hl. m. Prahy nebo neodevzdali či 
nevyplnili jiné části oznámení podle 
Etického kodexu člena Zastupitelstva hl. 
m. Prahy, 
 
 
 

Mgr.Kolínská, 
předs. výboru 
ZHMP 

12.45  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
46. 19256 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 

zakázky malého rozsahu "Fasáda v části 
torza Srengerova křídla SR" 
 
- předáno 7.10.15 
 

ředitelka 
MHMP 

12.50 Ing.Pekárková 

47. 19440 k návrhu programu jednání 10. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22.10.2015 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.55  

48.  Podání  13.00  
49.  Operativní rozhodování Rady HMP    
50.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 19339 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 

MČ Praha - Klánovice k podané žádosti 
na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu "Rozšíření kapacity MŠ 
Klánovice" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

2. 19285 k návrhu na změnu účelu části dotace 
poskytnuté MČ Praha 1 v roce 2013 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 

  

3. 19337 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace MČ Praha - Kolovraty na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 19323 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městské části Praha 20 na vrub kapitoly 
1016 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP rozpočtu hlavního 
města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 19100 k návrhu na rozšíření účelu zápůjčky 

poskytnuté MČ Praha - Nebušice z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2014 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 19302 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na realizaci projektu 
z Programu regenerace městských  
památkových rezervací a městských 
památkových zón určeného pro MČ HMP 
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 19305 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na realizaci projektu 
z Programu regenerace městských  
památkových rezervací a městských 
památkových zón určeného pro MČ HMP 
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha 1 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 19342 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na 
činnost odborného lesního hospodáře a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 19360 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 
2015 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 21 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 19494 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městské části Praha - Petrovice na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na 
spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 19293 k návrhu na přidělení parkovacích karet 
bezpečnostním složkám 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

12. 19237 k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů RFD - Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy na rok 2015 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 18940 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti 
 

náměstek 
primátorky  
Dolínek 
 

  

14. 18205 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemní smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hašek   

15. 17341 k návrhu na schválení inominátní 
smlouvy 
 

radní Hašek   

16. 19039 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú.Liboc 
 

radní Hašek   

17. 19242 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Strašnice a Vinoř z vlastnictví České 
republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hašek   

18. 16064 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikací, parkovacích stání, chodníků, 
veřejného osvětlení, zeleně, dopravního 
značení a odvodnění, vše vybudované v 
rámci stavby "Rezidenční čtvrť Botanica 
Vidoule I. etapa", Praha 5 z vlastnictví 
Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Hašek   

19. 19107 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2747/2 v k.ú. Strašnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hašek   

20. 18380 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2179/1 k.ú. Střešovice 
 

radní Hašek   

21. 18943 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v 
k.ú. Krč 
 

radní Hašek   

22. 19156 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP ke 
čtyřem dohodám o vzájemné výměně 
bytů 
 

radní Lacko   

23. 18982 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové 
politiky hlavního města Prahy za rok 2014 
 

radní Lacko   

24. 18435 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2015 OTV MHMP v kapitole 
01 a 02 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 19236 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce na 
pozemky ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 
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26. 19169 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů roku 

2015 OTV MHMP v kapitole 06 
 

radní Wolf   

27. 19225 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určené na financování programu 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol a konzervatoří na 
období září - prosinec 2015" 
 

radní 
Ropková 

  

28. 19247 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní 
Ropková 

  

29. 19316 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromých škol ležících na 
území hlavního města Prahy 
 

radní 
Ropková 

  

30. 19274 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
 

radní 
Ropková 

  

31. 19315 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se zdravotním postižením 
a pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na rok 2015 (období září 
- prosinec)" - modul B 
 

radní 
Ropková 

  

32. 19108 k návrhu na nabytí peněžního daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 
1, Na Příkopě 16 
 

radní 
Ropková 

  

33. 19183 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2015 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

34. 19212 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola a Střední 
škola slaboproudé elektrotechniky, se 
sídlem 190 00 Praha 9, Novovysočanská 
48/280, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní 
Ropková 
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35. 19214 k návrhu na povolení výjimky ze 

stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků na vyjmenovaných středních 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

36. 18894 k návrhu změny  zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy  
Domov se zvláštním režimem Krásná 
Lípa 
 

radní 
Ropková 

  

37. 19223 k prodloužení termínu ukončení kontroly 
vybraných oblastí hospodaření v 
příspěvkové organizaci Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

38. 19181 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.9.2015 do 15.9.2015 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

19281 Informace k plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS 
za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 - dle změny 1 RIP 2015“ 
 

radní 
Plamínková 

19509 Informace o zpracovávaných materiálech OTV MHMP, předkládaných do Rady 
hl.m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

19493 Informace o návrhu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP v kap. 01 - rozvoj 
obce a kap. 02 městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 
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