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 P R O G R A M  
 39. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 11.2017 

 
pondělí od 8.30 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 7. 11. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.40  
2. 26789 k záměru digitalizace znovupovolování 

restauračních zahrádek 
 
- předáno 8.11.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

8.40 Ing.Dobrovský 

3. 27364 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Implementace technických opatření, 
koncepce provozu a rozvoje INF MHMP 
a akčního plánu, a poskytování 
souvisejících ICT služeb“ 
+CD 
 
- předáno 9.11.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

8.45 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 27391 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, ve věci 
poskytování požadované informace o 
případu hodném zvláštního zřetele krajské 
pobočce Úřadu práce 
 
- předáno 8.11.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

8.50 Mgr.Vacek 

5. 26086 k vyúčtování provozu zóny placeného 
stání v MČ Praha 5 v roce 2016 
 
- předáno 25.10.17 
- staženo 31.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

8.55 Ing.Kaas 
 

6. 27209 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 906/3, parc.č. 907/14 a parc.č. 
907/15 v k.ú. Písnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy 
metra  I.D) 
 
- předáno 8.11.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.00 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 27601 k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

na rok 2018, finančních vztahů hl. m. 
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 
rok 2018, rozdělení příspěvku na výkon 
státní správy ze státního rozpočtu na rok 
2018 městským částem hl. m. Prahy a 
střednědobého výhledu rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy do roku 2023 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.05  

8. 26457 Mapa infastrukturních deficitů hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 1.11.17 
- přerušeno 7.11.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

9. 27313 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Dodávky služební a taktické obuvi pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy - 
část A" 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Hadrava 9.15 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

10. 27624 k návrhu na poskytnutí účelové 
individuální investiční dotace České 
republice - Hasičskému záchrannému 
sboru hl. m. Prahy z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Hadrava 9.20 Mgr.Barták 

11. 27664 k návrhu na poskytnutí účelové dotace 
městským částem Praha - Dolní 
Měcholupy, Praha - Ďáblice a Praha - 
Velká Chuchle z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Hadrava 9.25 Mgr.Barták 

12. 26820 k návrhu přiznání odměny za I. pololetí 
roku 2017 řediteli příspěvkové organizace 
Správa služeb hlavního města Prahy 
 
- přerušeno 29.8.17 
 

radní Hadrava 9.30 J.Rak,BBA 
 

13. 27553 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů odboru OCP MHMP na rok 2017 
a poskytnutí mimořádné účelové 
investiční dotace městské části Praha - 
Kunratice 
 
- předáno 9.11.17 
 

radní 
Plamínková 

9.35 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 27017 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. DIL/83/02/025443/2016 
+ CD 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 9.40 J.Rak,BBA 
 

15. 26518 
 
  VH 

k personální změně v dozorčí radě 
společnosti Obecní dům, a.s. 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 9.45  

16. 26879 k návrhu na změny zakládací listiny  
Nadačního fondu Praha ve filmu Prague 
Film Fund 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 9.50 Mgr.Cipro 
L.Claussová, 
předsedkyně  
správní rady NF 
 

17. 27378 k návrhu na udělení individuálních  
účelových dotací v oblasti cestovního 
ruchu v roce 2017 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 9.55 Mgr.Cipro 

18. 27341 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
0662 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2017 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 10.00 Mgr.Cipro 

19. 27334 k revokaci usnesení Rady HMP č.1075 ze 
dne 16.5.2017 k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu kap. 06 
 
- předáno 8.11.17 
 

radní Wolf 10.05 Mgr.Skalický 

20. 27560 k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
Domova pro seniory Pyšely 
 
- předáno 8.11.17 
  

radní Hodek 10.10 PhDr.Klinecký 

21. 27459 k realizaci projektu Renovace výplní 
okenních otvorů v objektu Nové radnice 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 8.11.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.15 Ing.Pekárková 

22. 25760 k návrhu Memoranda o spolupráci a 
vzájemné podpoře při realizaci projektu 
"Dobrovolnictví ve veřejné správě" 
 
- předáno 8.11.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.20  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 27510 k návrhu na termínový kalendář zasedání 

Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na I. pololetí 2018 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

10.25  

24.  Podání  10.30  
25.  Operativní rozhodování Rady HMP    
26.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27525 k návrhu na změnu členů Komise Rady 

HMP pro cyklistickou dopravu 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 27056 k revokaci usnesení Rady HMP č.1508 ze 
dne 20.6.2017 k návrhu na uzavření 
darovací smlouvy na bezúplatný převod 
stavby účelové komunikace (dočasné 
stavby), která obsahuje napojení účelové 
komunikace 153/4 Lochkov - Radotín - 
Pražský okruh 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27025 k návrhu na schválení dodatku č. 4 k 
nájemní smlouvě č. 
NAP/21/04/005768/2012 mezi Správou 
železniční dopravní cesty, státní 
organizací a hlavním městem Prahou 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 27536 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací hl. m. Prahy a 
úpravu limitů prostředků na platy pro rok 
2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 27527 k návrhu na úpravu rozpočtu 

neinvestičních příspěvků příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy a úpravu limitů 
prostředků na platy pro rok 2017 v 
kapitole 05 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27584 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Koloděje z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2017 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27595 k návrhu na změnu charakteru části 
účelové investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha 11 na Rekonstrukci objektu 
Schulhoffova 844/2 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27597 k návrhu na uzavření dodatku č.1 k 
veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000323/2017 o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci MČ Praha 22 
z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2017 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27684 k návrhu na změnu charakteru části 
účelové investiční dotace poskytnuté MČ 
Praha - Koloděje z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 27535 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 27562 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 udělením 
Evropské jazykové ceny Label 2017 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace MČ Praha - 
Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 27593 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 27594 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 27609 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 27618 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha - 
Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 27654 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra v souvislosti s 
financováním výdajů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 27662 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
určený na podporu poskytování sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 27351 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 26021 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 14 (pozemky v k.ú. 
Černý Most) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 26761 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 16 (pozemek v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 26887 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části 
Praha 11 (pozemky v k.ú. Háje a 
Chodov) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 26753 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 21 (pozemek 
v k.ú. Újezd nad Lesy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 26788 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) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 27163 k návrhu na bezúplatné nabytí vodního 
díla v k.ú. Uhříněves z vlastnictví 
společnosti Skanska Reality a.s. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 27344 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 201 v k.ú. Cholupice z vlastnictví  
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu : Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 
69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 27480 k návrhu na bezúplatné nabytí 
komunikace vč. příslušenství, lávky pro 
pěší, vpustí, dopravního značení, 
veřejného osvětlení a pozemků v k.ú. 
Stodůlky a k.ú. Řeporyje z vlastnictví 
společnosti Vivus Luka, s r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27.  27538 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 814/18  v k.ú. Dolní Měcholupy 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 Grabein 
Procházka 

  

28. 27561 k návrhu na bezúplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku 
parc. č. 3766/14 v k.ú. Libeň z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 27448 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2178/16 v k.ú. Ruzyně do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 26670 k návrhu na  úplatný převod  částí 
pozemku parc.č. 424/22 v k. ú.  Říčany u 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 27201 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
567/2 v k.ú. Velká Chuchle ve společném 
jmění manželů Chotěborských (id. 2/3) a 
ve vlastnictví pana Jiřího Chotěborského 
(id. 1/3) za část pozemku parc.č. 567/1 v 
k.ú. Velká Chuchle ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 27529 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě č. e. 19 na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
33. 26853 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, smlouvy o výpůjčce a k návrhu na 
výpovědi z nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 27438 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti se Společenstvím 
vlastníků Novomeského 690 - 692, Praha 
4, Háje 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 27499 k návrhu na schválení uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti a následné 
smlouvy o zřízení služebnosti se 
Společenstvím vlastníků Stříbrského 685 
Praha 4 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 27564 k návrhu na schválení uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti a následné 
smlouvy o zřízení služebnosti s 
Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 27385 ke změně jmenování komise v zadávacím 
řízení pro veřejnou zakázku "Komunikace 
U Sloupu - Troja“ 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

38. 27549 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

39. 27151 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
neinvestiční dotace organizaci "1. 
Sportovní občanské sdružení" 
 

radní Hadrava   

40. 27180 návrh na schválení originárního nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku Hlavního města Prahy na základě 
veřejné zakázky na stavební práce - 
Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0007 
Komunikace III, ulice Volarská 
 

radní 
Plamínková 

  

41. 21514 k návrhu na snížení kapitálových výdajů 
OTV MHMP roku 2017 v kap. 02 a 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ 
Praha - Šeberov 
 

radní 
Plamínková 

  

42. 27328 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dohody o převodu práv a povinností 
nabytých z Rozhodnutí o umístění stavby 
vydaného ke stavbě s názvem "Zamezení 
vjezdu k památníku Vítkov, ulice 
Pražačka, Praha 3 - Ohrada" se 
společností PREdistribuce, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

43. 27425 k návrhu OCP MHMP na uzavření smluv 
o připojení se společností PREdistribuce, 
a. s., IČO: 27376516 
 

radní 
Plamínková 
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44. 27010 k návrhu na uzavření Dohody o finančním 

vypořádání mezi hlavním městem Prahou 
na straně jedné s firmou STRABAG Rail 
a.s. na straně druhé + CD 
 

radní 
Plamínková 

  

45. 27568 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření III. 
 

radní 
Plamínková 

  

46. 27483 k návrhu na poskytnutí účelových 
investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl. m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech" - VIII. 
 

radní 
Plamínková 

  

47. 27358 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
KUC MHMP a poskytnutí jednorázové 
účelové individuální investiční dotace v 
oblasti kultury v r. 2017 
 

radní Wolf   

48. 27569 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 financování asistentů pedagoga dle § 18 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, na období 
září - prosinec 2017" 
 

radní 
Ropková 

  

49. 27414 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a střední škola 
waldorfská, se sídlem Křejpského 
1501/12, Praha 4, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

50. 27548 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední průmyslová škola na 
Proseku, se sídlem Praha 9, Novoborská 
610/2, v rejstříku škol  
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

51. 27607 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
informačních studií a Střední škola 
elektrotechniky, multimédií a 
informatiky, se sídlem 190 00 Praha 9, 
Novovysočanská 280/48, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

52. 27571 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 
sídlem Vrbova 1233/34, Praha 4 - Braník, 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

 



 11 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
53. 27567 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Akademie 
VŠEM - střední škola, s.r.o., se sídlem 
Praha 5, Nárožní 2600/9a, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

54. 27581 k vydání nesouhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby PORG - 
gymnázium a základní škola, o.p.s., se 
sídlem Praha 8, Lindnerova 517/3, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

55. 27505 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

radní 
Ropková 

  

56. 27635 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 - vrácení neinvestičních transferů 
poskytnutých z MŠMT 
 

radní 
Ropková 

  

57. 27205 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 25. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

58. 27207 
 
 

ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 27. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

59. 27477 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

60. 27574 
 

k vyhlášení 28. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

61. 27271 k uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 
DIL/61/02/008013/2016 k provedení 
stavby č. ORG 0041685 „OU Vyšehrad, P 
2  - rekonstrukce pavilonu“ 
 

radní 
Ropková 

  

62. 27626 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

63. 27566 
 

ke schválení aktualizace Pravidel pro 
žadatele a příjemce Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 
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64. 27431 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

65. 27437 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

66. 27485 k návrhu na odpis nedobytných 
pohledávek příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Kobylisy v roce 
2017 
 

radní Hodek   

67. 27559 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce 
uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001430/2016 ze dne 30. 11. 
2016 s Galerií hlavního města Prahy 
  

ředitelka 
MHMP 

  

68. 27596 k informativní zprávě o plnění úkolů 
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

69. 27579 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
18.10.2017 do 24.10.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 

 
 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27705 Informace k Plnění plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS 
za období od 1.1.2017 do 31.7.2017 
 

radní 
Plamínková 
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