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R-30988 2605 9.10.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Zajištění služeb databázového prostředí Oracle v DC Chodovec“ 

R-30540 2606 9.10.2018 k dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 

R-30543 2607 9.10.2018 k návrhu na prodloužení smlouvy o veřejných službách s Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost 

R-30349 2608 9.10.2018 k záměru realizace nabídkových řízení na uzavření smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících v městské autobusové dopravě 

R-31220 2609 9.10.2018 k návrhu na pořízení objektu na realizaci sportovních a volnočasových 
pobytových aktivit 

R-30373 2610 9.10.2018 k záměru odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" realizovat veřejnou 
zakázku "Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického 
vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu 
hl. města Prahy na dobu 4 let“ a ke jmenování komise 

R-31025 2611 9.10.2018 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 

R-30229 2612 9.10.2018 ke schválení Pravidel centralizovaného zadávání veřejných zakázek v 
podmínkách hl.m. Prahy 

R-31304 2613 9.10.2018 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-31309 2614 9.10.2018 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 2050 ze dne 28.8.2018 a 
usnesení Rady HMP č. 2051 ze dne 28.8.2018 

R-29973 2615 9.10.2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě mezi HMP a TSK HMP a.s. 

R-29664 2616 9.10.2018 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 1097 ze dne 18.8.2009 k návrhu 
na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1619/2,k.ú. Troja o výměře 1143 m2, 
pozemku parc. č. 1619/3, k.ú. Troja o výměře 109 m2 a pozemku parc. č. 
1619/4, k.ú. Troja o výměře 25 m2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci 
stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu HMP, etapa 0007 
Troja, část 14 Městský okruh a na uzavření dohody o vypořádání v rámci 
stavby č. 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja  a stavby č. 
0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 

R-31114 2617 9.10.2018 k návrhu na změnu využití prostředků fondu investic příspěvkové 
organizace ROPID 

R-30983 2618 9.10.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 - SVC MHMP na rok 2018 

R-31086 2619 9.10.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s 
vyhlášením vítězné městské části v soutěži Obec přátelská rodině a 
seniorům 2018 a poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 7, MČ 
Praha 8 a MČ Praha 22 

R-31087 2620 9.10.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určený MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 
7 

R-31132 2621 9.10.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na financování 
projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu v 
kap. 0504 v roce 2018 
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R-31157 2622 9.10.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení 
podkladů k soutěži o návrh na budovu pro koncertní sál 

R-30605 2623 9.10.2018 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, odejmutí správy svěřené věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 4 (pozemek v k.ú. 
Krč) 

R-30716 2624 9.10.2018 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, odejmutí správy svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Dolní 
Počernice (pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 

R-30727 2625 9.10.2018 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, odejmutí správy svěřené věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 17 (pozemek v k.ú. 
Řepy) 

R-29731 2626 9.10.2018 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 13 (pozemky v k.ú. 
Stodůlky) 

R-30630 2627 9.10.2018 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 8 (pozemky v k.ú. 
Bohnice) 

R-30666 2628 9.10.2018 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 7 (pozemky v k.ú. 
Holešovice) 

R-30670 2629 9.10.2018 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. 
Břevnov, Bubeneč a Ruzyně) 

R-30729 2630 9.10.2018 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Kunratice 
(pozemek v k.ú. Kunratice) 

R-30862 2631 9.10.2018 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 (nemovitosti v k.ú. 
Bubeneč) 

R-31037 2632 9.10.2018 k návrhu na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví na LV 12787 pro k.ú. 
Chodov 
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R-30728 2633 9.10.2018 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 
571/2 k.ú. Šeberov 

R-30648 2634 9.10.2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností Trigema Smart s.r.o. 

R-31057 2635 9.10.2018 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a následné smlouvy o zřízení služebnosti se Společenstvím 
vlastníků Tréglova 795, Hlubočepy 

R-30574 2636 9.10.2018 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 4898 v k.ú. Smíchov 

R-30827 2637 9.10.2018 k návrhu prodeje pozemku parc. č. 4635/812 v k.ú. Modřany 

R-30744 2638 9.10.2018 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. 
Modřany 

R-30893 2639 9.10.2018 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám, k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem předmětu nájmu a 
k návrhům na výpovědi nájemních smluv 

R-31006 2640 9.10.2018 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

R-30449 2641 9.10.2018 k návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 
4750, 4753, 4754, 4756/1, 4756/2 vše k.ú. Smíchov a k návrhu na zřízení 
služebnosti k pozemkům parc. č. 4750 a 4753 k.ú. Smíchov 

R-30845 2642 9.10.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 532 ze dne 15.3.2016 k návrhu na 
úplatné nabytí částí pozemků parc. č. 222/32 a parc. č. 1792/6 k.ú. 
Slivenec do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-31011 2643 9.10.2018 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na 
části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP se 
společností TROY INVEST s.r.o., IČO: 27906043 

R-31176 2644 9.10.2018 k návrhu Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS 
na rok 2019 - 1. návrh 

R-31153 2645 9.10.2018 k návrhu na odpis nevypořádaných dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti a k návrhu na čerpání prostředků z fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP 

R-31221 2646 9.10.2018 k návrhu na umístění turistické značky na Petřínskou rozhlednu dne 
27.10.2018 

R-31124 2647 9.10.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov 
a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 

R-31163 2648 9.10.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1269 ze dne 29.5.2018 k návrhu změn v 
zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

R-31007 2649 9.10.2018 k návrhu oznámení o zpětvzetí nesouhlasu s prodloužením doby nájmu dle 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NAN/01/02/000747/2009 ze dne 
15.10.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.5.2012 

R-31072 2650 9.10.2018 k návrhu na přijetí daru schránky s prstí do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-31047 2651 9.10.2018 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu prostor a movitých věcí sloužících k 
podnikání a o užívání telefonní linky v rámci výběrového řízení “Nájem 
bistra v budově Nové radnice“ 
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R-29696 2652 9.10.2018 ke schválení návrhu vzorové smlouvy o centralizovaném zadávání na 
veřejnou zakázku "Poskytování mobilních služeb elektronických 
komunikací" 

R-31142 2653 9.10.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 12.9.2018 do 18.9.2018 

 


