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R-24528 339 21.2.2017 k návrhu záměru provedení cvičení "Troja 2017" 

R-24489 340 21.2.2017 k návrhu na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 

R-24238 341 21.2.2017 k vyhodnocení kampaně Do práce na kole 2016 

R-23548 342 21.2.2017 k dokumentu Analýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalšímu 
postupu činností 

R-23618 343 21.2.2017 k návrhu na schválení Smlouvy o spolupráci a sdružení veřejných 
zadavatelů pro akci "Exit 4 - napojení Vestecké spojky II. etapy a západní 
komerční zóny Průhonice“ 

R-24359 344 21.2.2017 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce na služby - výkon inženýrské činnosti pro stavbu č. 42932 
P+R Černý Most III. 

R-24352 345 21.2.2017 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné 
zakázky na stavbu č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice 

R-23496 346 21.2.2017 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 2451 ze dne 13.10.2015 a 
schválení nového znění Zásad pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání 
akcí v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže 

R-24425 347 21.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 10 

R-24426 348 21.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 11 

R-24429 349 21.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 14 

R-24436 350 21.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 21 

R-24437 351 21.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 22 

R-24220 352 21.2.2017 ke zrušené změně Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (k.ú. Písnice, Libuš, 
Kunratice, Kamýk, Lhotka, Krč, Nusle; upřesnění trasy metra I.D v úseku 
Pankrác - Depo Písnice včetně funkčního využití v okolí stanic, vyhlášení 
VPS) 

R-23978 353 21.2.2017 k rozvoji transformačního území Nákladového nádraží Žižkov 

R-23994 354 21.2.2017 k návrhu pokračování Programu okamžitých zlepšení pobytové kvality 
pražských veřejných prostranství 

R-24113 355 21.2.2017 k návrhu na oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o využití 
předkládání žádostí o změnu vázací doby plnění podmínek pro nakládání s 
byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 pro akce, na něž bylo 
vydáno "Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ dle 
Rozhodnutí ministryně  č. 54/2016 ze dne 31.5.2016 

R-24317 356 21.2.2017 k záměru oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele 
Magistrátu" MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce operačního 
střediska krizového štábu HMP" 

R-24321 357 21.2.2017 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce na "Dodávku vozidel zajišťující obnovu vozového parku 
pro Městskou policii hl.m. Prahy" 
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R-24707 358 21.2.2017 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2017, 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-24534 359 21.2.2017 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové kupní 
smlouvy v řízení veřejné zakázky "Dodávka kancelářské techniky, její 
instalace a servis pro MHMP a MPHMP" 

R-23727 360 21.2.2017 ke zpracování Analýzy potřeb nové budovy MHMP v letech 2028 - 2050 

R-24876 361 21.2.2017 k záměru akvizice ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

R-24954 362 21.2.2017 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-24888 363 21.2.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 111 ze dne 27.1.2015 k návrhu 
zástupců HMP do odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR a 
orgánů Svazu měst a obcí ČR, ve znění usnesení Rady HMP č. 1078 ze 
dne 10.5.2016, usnesení Rady HMP č. 1819 ze dne 19.7.2016 a usnesení 
Rady HMP č. 3207 ze dne 20.12.2016 

R-24703 364 21.2.2017 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy ve prospěch PSK Olymp Praha 

R-24697 365 21.2.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - 
doprava 

R-24605 366 21.2.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 v 
kapitole 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2016 

R-24708 367 21.2.2017 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava k finančnímu 
zajištění přípravy projektů v rámci Operačního programu Doprava a 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-24763 368 21.2.2017 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 2 k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

R-24822 369 21.2.2017 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 13 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol 

R-24893 370 21.2.2017 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 12 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu  na  podporu 
úspor energie na období 2017 - 2021 

R-24752 371 21.2.2017 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

R-24781 372 21.2.2017 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání v základním kmeni všeobecného praktického 
lékařství a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2017 

R-24804 373 21.2.2017 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 a 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací městským částem 
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R-24827 374 21.2.2017 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon pěstounské péče určených pro MČ HMP, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 a 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP a k návrhu na vrácení 
neinvestičních příspěvků Úřadu práce České republiky 

R-24829 375 21.2.2017 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 

R-24235 376 21.2.2017 k návrhu na prominutí a odpis části pohledávky hl.m. Prahy - části smluvní 
pokuty, vzniklé ze zaplacení nájemného po lhůtě splatnosti 

R-24087 377 21.2.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem "legalizace dočasné stavby přetlakové haly v areálu 
Malého stadionu Strahov a stavby administrativního objektu - nového sídla 
Českého atletického svazu", na pozemcích parc. č. 2447/1 a 2447/15, k.ú. 
Břevnov 

R-24672 378 21.2.2017 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do roku 2017 a 
na úpravu rozpočtu běžných výdajů v roce 2017 

R-24001 379 21.2.2017 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 svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 a Praha - 
Libuš (pozemky v k.ú. Střešovice, Libuš a Písnice) 

R-24279 380 21.2.2017 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 svěřených 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha - Řeporyje 
(pozemky v k.ú. Řeporyje a Stodůlky) 

R-24390 381 21.2.2017 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3365 v kat. území Chodov 

R-24645 382 21.2.2017 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3178 v k.ú. Michle z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-24546 383 21.2.2017 k návrhu na schválení smlouvy o úschově 

R-24554 384 21.2.2017 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
"Komplexní právní služby v souvislosti s ukončením nájemního vztahu“ 

R-21061 385 21.2.2017 k návrhu na pronájem dvou bytů hl.m. Prahy 

R-22536 386 21.2.2017 k návrhu na pronájem 7 bytů hlavního města Prahy 

R-24339 387 21.2.2017 k návrhu na vyslovení souhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

R-24588 388 21.2.2017 k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě 
výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-24535 389 21.2.2017 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 

R-24835 390 21.2.2017 k návrhu na personální změny v komisi Rady hl.m. Prahy pro udělování 
grantů v oblasti životního prostředí 

R-23909 391 21.2.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy o nájmu nemovitých věcí 
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R-24498 392 21.2.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2825 k.ú. 
Kyje ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP - restaurační 
zahrádka 

R-24727 393 21.2.2017 k návrhu na poskytnutí účelové dotace Integračnímu centru Praha o.p.s. k 
zajištění interkulturní práce 

R-24294 394 21.2.2017 k návrhu na schválení Metodiky pro stanovení výše příplatku za vedení a k 
poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku ředitelům škol 
a školských zařízení v působnosti odboru školství a mládeže MHMP 

R-24589 395 21.2.2017 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U 
Půjčovny 9, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-24563 396 21.2.2017 k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci 
stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 

R-24504 397 21.2.2017 k realizaci pilotního projektu Systémová podpora výuky českého jazyka 
jako cizího jazyka ve 22 MČ hl.m. Prahy - síť škol 

R-24771 398 21.2.2017 k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídě 1. 
ročníku v příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

R-24148 399 21.2.2017 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní 
akademie Vinohradská, se sídlem Praha 2, Vinohradská 38 

R-24382 400 21.2.2017 k návrhu odpovědi panu Simonu Weigertovi na části dvou stížností na 
Dětský domov a Školní jídelnu, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77 

R-24548 401 21.2.2017 k návrhu na stanovení výše platu ředitelkám příspěvkových organizací 
zřízených hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže 
MHMP 

R-24853 402 21.2.2017 k návrhu na svěření pravomoci zřizovatele vydávat souhlasy pro školy a 
školská zařízení zřizované hl.m. Prahou za účelem zařazení projektů do 
Strategického rámce MAP 

R-24819 403 21.2.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 338 ze dne 14.2.2017 k návrhu 
programu jednání 24. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23.2.2017 

 


