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R-25034 668 28.3.2017 k návrhu daru pro první občánky hlavního města Prahy roku 2017 

R-22436 669 28.3.2017 k soutěži "Design zastávkového označníku a elektronického odjezdového 
panelu PID" 

R-19461 670 28.3.2017 k vyhlášení "Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast 
podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy" 
pro rok 2017 

R-25240 671 28.3.2017 k návrhu využití finančních prostředků z OP Praha - pól růstu ČR (výzva   
č. 8) 

R-24955 672 28.3.2017 k návrhu využití finančních prostředků OP Praha - pól růstu ČR (výzva      
č. 40) 

R-25281 673 28.3.2017 k záměru odboru SVC na realizaci veřejné zakázky "Poskytování služeb v 
oblasti propagace - víceletého partnerství hl. m. Prahy a Prague 
International Marathon spol. s r.o. při pořádání akce v oblasti sportu" 
formou jednacího řízení bez uveřejnění 

R-16869 674 28.3.2017 ke zrušené změně Z-1037/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 2 - smíšená 
výstavba) 

R-24328 675 28.3.2017 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 1196, k.ú. Ruzyně 

R-24870 676 28.3.2017 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v rámci 
Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence 
ve školách a školských zařízeních pro rok 2017 

R-25036 677 28.3.2017 k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0544 v roce 2017 

R-24981 678 28.3.2017 k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční 
dotace z kap. 0544 v roce 2017 

R-24806 679 28.3.2017 k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic a z fondu odměn 
příspěvkové organizace Správa služeb hlavního města Prahy 

R-24902 680 28.3.2017 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2017 

R-24536 681 28.3.2017 k návrhu Dodatku č. 38 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb" uzavřené 
dne 5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s., ve smyslu stanovení výše nájemného 
pro rok 2017 

R-25062 682 28.3.2017 k Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS na rok 
2018 - 1. návrh 

R-25120 683 28.3.2017 k návrhu Dodatku č. 39 ke "Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb" uzavřené 
dne 5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. 

R-25048 684 28.3.2017 k návrhu Memoranda o spolupráci a vzájemné podpoře při přípravě žáků 
základních škol na budoucí povolání v oborech vzdělání s polytechnickým 
zaměřením v hlavním městě Praze 

R-25223 685 28.3.2017 k zapojení do výzvy č. 8 - Inovační poptávka veřejného sektoru 
Operačního programu Praha - Pól růstu ČR 
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R-24393 686 28.3.2017 k návrhu dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/22/03/000169/2016, uzavřené 
dne 13.6.2016, stavba č. 42362 Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a 
jezdectví 

R-25110 687 28.3.2017 k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové 
organizace Pohřební ústav hl.m. Prahy a fondu investic a fondu odměn 
příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů 

R-25172 688 28.3.2017 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro roky 2017 - 2018 v 
rámci dotačního řízení Projektu OPZ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085, v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb a úpravu 
rozpočtu v roce 2017 

R-25098 689 28.3.2017 k návrhu na zajištění financování projektu "Testování archivovaných dat 
pro zachování maximální udržitelnosti“ do operačního programu Praha - 
Pól růstu ČR 

R-24828 690 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 a úpravu rozpočtu příspěvkových 
organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2017 

R-25185 691 28.3.2017 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-25149 692 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na 
projekt financovaný v rámci finančních mechanismů EHP/Norska 

R-25164 693 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj  a vzdělávání určených pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ hl.m. Prahy 

R-25167 694 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 14 a MČ Praha 22 

R-25175 695 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství 
na náklady na činnost odborného lesního hospodáře 

R-24746 696 28.3.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka 
za účelem stavby "Optické připojení objektu Pod Labuťkou 785/19, Libeň, 
LTE_PHA_2016_P8PEK_OK SAP 11010-061962“, na pozemcích parc. č. 
3986 a 3865, k.ú. Libeň, Praha 8 

R-24743 697 28.3.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro záměr "Připojení sitů ringu A81, Žižkov, Praha 3 na optickou síť 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.“, na pozemcích parc. č. 331, 
665, 1154, 1156/14, 1156/17, 1156/18, 1156/20, 1156/21 a 4342, k.ú. 
Žižkov, Praha 3 

R-25091 698 28.3.2017 k návrhu na převedení stavby v kap. 01 Rozvoj obce z působnosti OTV 
MHMP na OSI MHMP a na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů 
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R-24322 699 28.3.2017 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 10 (pozemek v k.ú. 
Vršovice) a k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, 
Moskevská 29 

R-23557 700 28.3.2017 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 273 o výměře 23 m2 a 
parc. č. 295/2 o výměře 42 m2 k.ú. Hradčany 

R-24613 701 28.3.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi hl.m. Prahou a Lesy ČR, s.p., 
na nájem pozemků v k.ú. Klánovice 

R-25106 702 28.3.2017 k návrhu na vyslovení nesouhlasu s podnájmem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. 
Prahou 

R-24366 703 28.3.2017 k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2339/246 a parc. č. 
2339/247 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-23678 704 28.3.2017 k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí dokumentace pro 
zadání stavby a práv a závazků investora na stavbu č. 3295 TV Horní 
Počernice, etapa 0012 - IS ostatní Náchodské chodníky (v úseku městský 
okruh - Bystrá) a na stavbu č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0036 
komunikace Mezilesí (úsek Chvalovická - Jívanská) 

R-24837 705 28.3.2017 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu 
a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem 
Prahou v roce 2017 

R-24957 706 28.3.2017 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola 
a Střední škola 

R-25195 707 28.3.2017 k návrhu odpovědi panu Janu Veselému na stížnost na Gymnázium, Praha 
8, U Libeňského zámku 1 a k návrhu opatření přijatého odborem školství a 
mládeže Magistrátu hlavního města Prahy 

R-24782 708 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-25073 709 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 
2017 (výročí škol) 

R-25090 710 28.3.2017 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 

R-25097 711 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 

R-25114 712 28.3.2017 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 

R-25026 713 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - srpen 2017" - modul B 

R-25051 714 28.3.2017 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 
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R-25094 715 28.3.2017 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Podpora školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017" 

R-25144 716 28.3.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1021 ze dne 3. 5. 2016 k vyhlášení 8., 9. 
a 11. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-25088 717 28.3.2017 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 19. výzvy v 
rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-25109 718 28.3.2017 k návrhu na stanovení výše platu řediteli příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 

R-24941 719 28.3.2017 k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové 
organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2017 

R-25008 720 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - 
OZV MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do 
roku 2017 

R-25049 721 28.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - OZV MHMP, použití finančních 
prostředků z fondu investic v roce 2017 a na změnu názvu investiční akce 

R-25084 722 28.3.2017 k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů, úpravu 
rozpočtu a úpravu limitu odpisového plánu příspěvkových organizací v 
působnosti OZV MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2017 

R-25086 723 28.3.2017 k návrhu na udělení daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague Film 
Fund 

R-25007 724 28.3.2017 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 

R-25092 725 28.3.2017 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů 

R-23087 726 28.3.2017 k průběhu prací na přípravě návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města 
Prahy 

R-25298 727 28.3.2017 k návrhu na schválení výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 
A/01/90/01 ze dne 15.10.1996, ve znění dodatků č. 1 až č. 9 

R-25270 728 28.3.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 666 ze dne 23.3.2017 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 656 ze dne 21. 3. 2017 k návrhu programu jednání 
25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 30.3.2017 

 


