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R-31187 2821 6.11.2018 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v působnosti hlavního města Prahy na 
rok 2019 

R-30904 2822 6.11.2018 k návrhu Urbanistické studie s regulačními prvky, Rohanský ostrov 

R-29962 2823 6.11.2018 k návrhu na pronájem části pozemků parc. č. 2311/2, parc. č. 2311/11, 
parc. č. 2271/7 a parc. č. 2271/19 v k.ú. Stodůlky 

R-31105 2824 6.11.2018 k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za 
rok 2017 

R-30996 2825 6.11.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 498 v k.ú. Radlice, obec 
Praha do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-31564 2826 6.11.2018 k návrhu programu jednání 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy pro volební období 2018 - 2022 

R-31566 2827 6.11.2018 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2048 ze dne 28.8.2018 a 
usnesení Rady HMP č. 2049 ze dne 28.8.2018 

R-31262 2828 6.11.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní 
aktivity určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 15 

R-30896 2829 6.11.2018 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 6 (pozemky v k.ú. 
Hradčany) 

R-31244 2830 6.11.2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Bytovým 
družstvem Brodského, družstvo 

R-30695 2831 6.11.2018 k návrhu na prominutí části poplatků z prodlení vzniklých z dlužného 
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví 
hl.m. Prahy dle "Pravidel pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z 
prodlení" schválených usnesením Rady HMP č. 1797 ze dne 30.10.2001 

R-31175 2832 6.11.2018 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-31210 2833 6.11.2018 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

R-31190 2834 6.11.2018 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-31218 2835 6.11.2018 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu 
prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy pro rok 2018 

R-31257 2836 6.11.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné 
učiliště Vyšehrad 

R-31396 2837 6.11.2018 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu odboru 
MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

R-31442 2838 6.11.2018 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o., se sídlem 
Praha 10 - Petrovice, Bellova 352, PSČ 109 00, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
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R-31255 2839 6.11.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP roce 2018 

R-31109 2840 6.11.2018 k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce v kap. 0804 

R-30977 2841 6.11.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn 

R-31270 2842 6.11.2018 k návrhu na úpravu platů ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací v 
působnosti ZSP MHMP 

R-31428 2843 6.11.2018 k návrhu na využití finančních prostředků z fondu odměn příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů 

 


