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 P R O G R A M  
 15. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 4. 2016 

 
od 8.30 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 14. jednání Rady HMP ze dne 19. 4. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 21596 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 

malého rozsahu "Posouzení smluvních 
vztahů mezi HMP a JCD" 
 
- předáno 20.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.40  

3. 21631 k revokaci usnesení RHMP č. 990 ze dne 
5.5.2015 a k návrhu na schválení Tezí 
protikorupční strategie hlavního města 
Prahy 2015 - 2018 a dopracování 
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2016 
- 2018 
 
- předáno 21.4.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

8.45  

4. 21403 Opatření přijatá odborem školství a 
mládeže MHMP k nedostatkům při 
zadávání veřejných zakázek u 
jednotlivých příspěvkových organizací 
zjištěných odborem kontrolních činností 
MHMP 
 
- předáno 20.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.50 Mgr.Němcová 

5. 20510 k návrhu Smlouvy o započtení 
pohledávek mezi Hlavním městem Prahou 
a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. 
v  návaznosti na zásahy do stanice metra 
A - Hradčanská v souvislosti s realizací 
stavby č. 0080 -  MO Prašný most - 
Špejchar 
 
- předáno 20.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.55 Ing.Prajer 

6. 21180 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a 
použití fondu investic příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy na rok 2016 
 
- předáno 20.4.16 
- výměna USN + DZ – 21.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.00 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 21410 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (sociálních zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2015 
 
- předáno 21.4.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.05 PhDr.Klinecký 
 

8. 21411 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 
ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (zdravotnických zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP  za IV a 
III. čtvrtletí 2015 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Lacko 9.10 PhDr.Klinecký 
 

9. 20870 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru organizaci  
AISIS, o. s. 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Lacko 9.15 PhDr.Klinecký 
 

10. 21417 k veřejné zakázce "Dodávka speciálních 
vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy", část D 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Hadrava 9.20 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

11. 20820 k záměru Městské policie hl. m. Prahy 
realizovat veřejnou zakázku "Dodávka 
balistických vest a ochranných 
balistických plátů pro MP HMP a ZZS 
HMP" 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní Hadrava 9.25 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
MUDr.Kolouch, 
ředitel ZZS 
HMP 
 
 

12. 21110 k návrhu na úplatné nabytí budovy čp. 
557 na pozemku parc.č. 515/83 k.ú. 
Střížkov 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Hadrava 9.30 Ing.Svoboda 

13. 21506 k návrhu na využití/nevyužití 
předkupního práva k budově č.e. 101 na 
pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, k.ú. 
Smíchov 
 
- předáno 20.4.16 
- výměna DZ – 21.4.16 
 

radní Hadrava 9.35 Ing.Svoboda 

14. 19263 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č.2416/73, parc.č.2416/76, parc.č 
2416/82, parc.č.2416/84, parc.č.2416/89 v 
k.ú. Hostivař z vlastnictví VSZP, a.s. v 
likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní Hadrava 9.40 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 21298 k návrhu na zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví k pozemku parc.č. 1744/1 
k.ú. Michle 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní Hadrava 9.45 Ing.Svoboda 

16. 21115 k oznámení záměru městské části Praha 4 
na prodej věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské 
části Praha 4, pozemku  v k.ú. Krč, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) 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 
 
- předáno 6.4.16 
- odloženo na OP 7.4.16 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 
Mgr.Štěpánek, 
starosta MČ 
Praha 4 

17. 18765 k oznámení záměru městské části Praha 4 
na prodej věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské 
části Praha 4, pozemku v k.ú. Michle, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) 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 
 
- předáno 6.4.16 
- odloženo na OP 7.4.16 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Svoboda 
Mgr.Štěpánek, 
starosta MČ 
Praha 4 

18. 21198 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č.1417/7, 1409/10 a 1409/11 k.ú. 
Běchovice 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní Hadrava 10.00 Ing.Svoboda 

19. 21273 k návrhu na přidělení grantů na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.05 RNDr.Kyjovský 

20. 20955 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 0092 TV 
Zličín, etapa 0024 Nivnická 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

10.10 Ing.Vermach,Ph.D. 

21. 21584 k informaci o využívání Metodiky 
zadávání územních plánů 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

10.15  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 21378 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 04 - 

školství, mládež, sport a přidělení 
finančních prostředků příspěvkové 
organizaci Smíchovská střední 
průmyslová škola na rok 2016 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.20 Mgr.Fáberová 
 

23. 21162 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a úpravu limitu počtu 
zaměstnanců příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP v roce 
2016 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.25 Mgr.Fáberová 
Mgr.Bobek,  
ředitel ZOO 
Praha 
Ing.Tužová, 
pov.říz.  BZ 
Praha 
 

24. 21250 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 
ředitelům příspěvkových organizací v 
působnosti odboru SVC MHMP za III. a 
IV. čtvrtletí 2015 
 
- předáno 21.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.30 Mgr.Fáberová 
 

25. 21157 k vyloučení uchazečů z účasti v 
zadávacím řízení na veřejnou zakázku s 
názvem "Rekonstrukce a dostavba 
Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, 
Praha 7 - projektové práce" 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.35 Ing.Svoboda 
zástupce AK  

 Bánský &                                       
Partneři 
 

26. 20579 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Troja z vlastnictví Luboše Kračmara 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 18.4.16 
- staženo 19.4.16 
 

radní Wolf 10.40 Ing.Svoboda 

27. 21381 k návrhu na řešení modernizace zařízení 
scénické divadelní techniky příspěvkové 
organizace Divadlo na Vinohradech 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.45 Mgr.Cipro 
T. Tőpfer, ředitel 
Divadla na 
Vinohradech 

28. 21159 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 OZV MHMP v roce 2016 a přijetí 
partnerství v oblasti kultury v roce 2016 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.50 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 21559 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - 

OPP MHMP a příspěvkových organizací 
Pražská konzervatoř, Divadlo Spejbla a 
Hurvínka a Symfonického orchestru hl. 
m. Prahy FOK a udělení účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy městským částem hl. m. Prahy na 
akce spojené s oslavami 700. výročí 
narození Karla IV. v roce 2016 
 
- předáno 20.4.16 
 

radní Wolf 
 

10.55 Mgr.Skalický 
 

30. 21530 k návrhu na udělení finančních prostředků 
formou daru na akce spojené se 700. 
výročím narození Karla IV. v roce 2016 
 
 
 

radní Wolf 
 

11.00 Mgr.Skalický 
 

31. 21494 k revokaci usnesení Rady HMP č. 932 ze 
dne 19.4.2016 k návrhu programu jednání 
16. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 28.4.2016 a 29.4.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.05  

32.  Podání  11.10  
33.  Operativní rozhodování Rady HMP    
34.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21464 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21582 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
ukončení financování projektů z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21516 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
účelový neinvestiční transfer ze státního 
rozpočtu z MŠMT na zabezpečení 
rozvojového programu "Podpora soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro 
školní rok 2015/2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 21557 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích v roce 2015 - Excelence 
středních škol 2015" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21389 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 19903 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 574/21, 599/17, parc.č. 602/31 vše 
v k.ú. Dolní Měcholupy a dále částí 
pozemku parc.č. 1759/1 a části pozemku 
parc.č. 1759/32, vše v k.ú. Dubeč do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21587 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3 ze 
dne 12. 1. 2016 k návrhu na zpracování 
koncepčního dokumentu Standard 
přestupních bodů a zastávek povrchové 
dopravy PID a usnesení Rady HMP č. 175 
ze dne 2. 2. 2016 k integraci veřejné 
dopravy Kladenska (1. etapa) do systému 
PID 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 21534 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Velká Chuchle k žádosti o dotaci z 
Ministerstva školství, mládeže  a 
tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 21563 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 21574 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra 
na podporu integrace cizinců na lokální 
úrovni 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21517 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
účelový neinvestiční transfer ze státního 
rozpočtu z MŠMT na zabezpečení 
rozvojového programu "Podpora soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro 
školní rok 2015/2016" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
12. 21538 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21569 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 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21572 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 k 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21590 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na 
financování provozu ochranných systémů 
podzemních dopravních staveb na území 
hlavního města Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21468 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 21565 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21566 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže  a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 21607 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 21021 k návrhu na schválení pronájmu ubytovny 
hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 19987 k návrhu na pronájem bytů hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 20529 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu 
užívaného bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

23. 21439 k návrhu napojení objektů na poplachový 
monitorovací systém hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

24. 21318 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 
- Štěrboholy (veřejné osvětlení) 
 

radní Hadrava   

25. 21329 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 
12 (veřejné osvětlení) 
 

radní Hadrava   

26. 21230 k návrhu na bezúplatný převod oplocení z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
České republiky - Ministerstva obrany 
 

radní Hadrava   

27. 20240 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc.č. 3153/13, k.ú. Dejvice 
 

radní Hadrava   

28. 20791 k návrhu  na úplatný převod části 
pozemku parc. č. 4199/1 v k.ú. Smíchov 
 

radní Hadrava   

29. 20961 k návrhu směny části pozemků parc.č. 
179 a parc.č. 180  v k.ú. Krč za část 
pozemku parc.č. 171/1 v k.ú. Krč 
 

radní Hadrava   

30. 21280 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2451/4 v k.ú Libeň do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 20952 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl 

do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

32. 21296 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodního řadu, stoky splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení v k.ú. 
Řeporyje do majetku hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

33. 21413 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Háje z vlastnictví C21 
duo s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

34. 21343 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1904/12  v k.ú. Dubeč ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   

35. 21102 k návrhu na zaplacení úhrady za užívání 
pozemků parc.č. 948/85 a 948/86 k.ú. 
Satalice 
 

radní Hadrava   

36. 20449 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpověď z nájemní smlouvy 
 

radní Hadrava   

37. 21476 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. 
 

radní Hadrava   

38. 21397 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 639/5 v k. ú. Bořkovice, obec Zvěstov, 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

39. 21214 k návrhu na uzavření dodatku č. 13 ke 
smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze 
dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 12, 
o poskytování finančního příspěvku na 
údržbu areálu Botanické zahrady 
Univerzity Karlovy v Praze 
 

radní  
Plamínková 
 

  

40. 20753 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě č. INO/54/10/008740/2012 o 
spolupráci při zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů uzavřené dne 
24.8.2012 
 

radní  
Plamínková 
 

  

41. 21089 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke 
smlouvě č. INO/54/10/008376/2011 o 
umístění a provozování kontejnerů 
uzavřené dne 7.11.2011 
 

radní  
Plamínková 
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42. 20562 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 

na část pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřený do správy OCP MHMP, s 
Containall o.p.s. 
 

radní  
Plamínková 
 

  

43. 21466 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou 
 

radní Wolf   

44. 21398 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkové organizace 
Divadlo v Dlouhé v r. 2016 
 

radní Wolf   

45. 21508 k návrhu na zrušení Organizační komise 
Rady hlavního města Prahy - Evropské 
hlavní město sportu 2016 
 

radní Wolf 
 

  

46. 21353 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
OZV MHMP 
 

radní Wolf 
 

  

47. 21719 k rozhodnutí o schválení uzavření dohody 
o postoupení rámcové smlouvy na 
dodávky zboží č. 
DOH/40/01/002951/2013 z hlavního 
města Prahy na společnost Operátor ICT, 
a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

48. 21581 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.3.2016 do 15.3.2016 
 

Ing.Ondráčková 
 

  

49. 21418 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.3.2016 do 22.3.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21620 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. o své 
činnosti k 31.12.2015 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Lacko 

21628 Informace o aktuálním stavu státních podniků založených hl.m. Prahou (v režimu 
"likvidace") 
 

radní Hadrava 
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