
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2348 

ze dne  2.9.2014 

ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2014 
 
 

Rada hlavního města Prahy   
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Zprávu o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2014 uvedenou v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit Zprávu o činnosti Rady hl.m. Prahy za I. pololetí 2014 dle bodu I. tohoto 
usnesení jako informaci Zastupitelstvu hl.m. Prahy 
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 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2348 ze dne 2. 9. 2014 

 
Zpráva o činnosti Rady hlavního města Prahy                               

za  
I. pololetí roku 2014 

 

Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) podává Zastupitelstvu hlavního 
města Prahy v souladu s ustanovením § 70, odst. 4) zákona č. 131/2000 Sb.,                                   
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zprávu o své činnosti                      
za  I. pololetí roku 2014. 

 
V tomto období proběhlo 24 řádných jednání Rady HMP a 7 mimořádných jednání 
Rady HMP. V jejich rámci projednala Rada HMP celkem 1622 materiálů s návrhem 
usnesení, z toho bylo 17 materiálů v průběhu jejich projednávání staženo, přerušeno 
či odloženo a 1 neschválen. Rada HMP rovněž obdržela celkem 54 materiálů jako 
informaci. 
Na projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložila Rada HMP celkem 351 
materiálů. Z tohoto počtu byly 2 staženy či odloženy a 7 materiálů neschváleno.               
50 materiálů bylo předloženo k informaci. 

 
Projednávané materiály se vztahovaly k celé šíři kompetencí Rady HMP. 
K nejdůležitějším úkolům, které Rada HMP řešila, patřilo: projednávání úprav 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014, způsob financování a realizace nejdůležitějších 
staveb, zvláště pak staveb dopravní infrastruktury, stanovení postupu 
v komplikovaných finančních a majetkoprávních operacích, problematika veřejných 
zakázek zadávaných hl. m. Prahou a nejrůznější aspekty projektů financovaných 
z operačních programů EU. Rada HMP se též zabývala personální a organizační 
problematikou na Magistrátu hl. m. Prahy, v organizacích řízených hl. m. Prahou                 
a v akciových společnostech, v nichž má Praha majetkový podíl, zvláště pak 
problematikou Dopravního podniku hl. m. Prahy a akciové společnosti Pražské 
služby. Rada HMP zajistila rozpracování úkolů přijatých Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
včetně kontroly jejich plnění a vyřízení podání, která jí byla adresována.  Z pohledu 
obsahového zaměření tisků projednala Rada HMP nejvíce materiálů z oblasti 
hospodaření s majetkem hl. m. Prahy a z oblasti finanční.  
 
Úplný přehled projednaných materiálů a přijatých usnesení je součástí této 
informativní zprávy. Úplná znění přijatých usnesení a projednaných materiálů jsou 
k dispozici členům Zastupitelstva hl. m. Prahy, ale i široké veřejnosti, na 
internetových stránkách hl. m. Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp  
 
 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp
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R-10838 1 7.1.2014 k návrhu "Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu 
Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad" 

R-11994 2 7.1.2014 k veřejné zakázce „Implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) do derivátové smluvní 
dokumentace zadavatele" 

R-12112 3 7.1.2014 k nabytí 49 % akcií společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. ze strany 
hl.m. Prahy 

R-11545 4 7.1.2014 k návrhu na zajištění čištění komunikací a veřejných ploch, ve správě 
Technické správy komunikací hl.m. Prahy, znečištěných lidskou močí 

R-11360 5 7.1.2014 k návrhu na zavádění procesů centralizovaného zadávání v prostředí hl.m. 
Prahy podle metod projektového řízení a posouzení možnosti využívání 
elektronických tržišť pro potřeby MHMP 

R-11931 6 7.1.2014 k návrhu nařízení o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

R-11523 7 7.1.2014 k volbě nových přísedících Městského soudu v Praze 

R-11458 8 7.1.2014 k návrhu na výpůjčku nebytových prostor pro prezentaci primátorské ceny - 
Grantu Prahy v rámci  výstavy Czech Press Photo 2013 

R-10024 9 7.1.2014 k návrhu na vypořádání vzájemných závazků Hlavního města Prahy a 
společnosti FIRST CZECH RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY, 
s.r.o. vyplývajících ze smluv č. A/39/4811/01 a č. A/39/1503/01 

R-
12033A 

10 7.1.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-11830 11 7.1.2014 k záměru odboru Informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rozvoj, 
integrace a zajištění provozu ekonomických IS hl. m. Prahy" 

R-12095 12 7.1.2014 k podepsání objednávky na základě veřejné zakázky malého rozsahu 
"Zajištění nouzového režimu služeb nutných k provozu informačních 
systémů GORDIC WIN a GINIS Ekonomika v době od 8. 1. 2014 do 14. 2. 
2014" 

R-12120 13 7.1.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-11778 14 7.1.2014 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední odbornou školu civilního letectví, 
Praha - Ruzyně, se sídlem 161 00 Praha 6 - Ruzyně, K Letišti 278, 
opatřenou kontaktem na elektronickou adresu stěžovatele a k návrhu 
opatření přijatého odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního 
města Prahy 

R-11796 15 7.1.2014 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení právnické osoby Střední škola zahradnická s.r.o., se 
sídlem Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 

R-11801 16 7.1.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 

R-11686 17 7.1.2014 k návrhu na opatření pro ředitelku příspěvkové organizace Střední škola 
dostihového sportu a jezdectví, se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, U 
Závodiště 325/1, přijatého odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hlavního města Prahy, na základě oznámení skutečností zjištěných při 
inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

R-11916 18 7.1.2014 k návrhu na vyslovení stanoviska HMP k dvěma dohodám o vzájemné 
výměně bytů 
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R-11795 19 7.1.2014 k návrhu na vyslovení stanoviska HMP k sedmi dohodám o vzájemné 
výměně bytů 

R-11611 20 7.1.2014 k návrhu na pronájem 3 bytů hl.m. Prahy 

R-11633 21 7.1.2014 k návrhu na pronájem 24 bytů hl.m. Prahy 

R-11558 22 7.1.2014 k návrhu na pronájem 8 bytů dle "Zásad pro pronájem/podnájem jiného - 
odpovídajícího bytu nájemcům/podnájemcům bytů v bytovém fondu hl.m. 
Prahy nesvěřeném městským částem" 

R-11655 23 7.1.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy seniorům a bytů v Domě s 
chráněnými byty Libuš 

R-12064 24 7.1.2014 k výpůjčce prostor v budově Nové radnice Svazu měst a obcí ČR 

R-11853 25 7.1.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 27.11.2013 do 3.12.2013 

R-11981 26 7.1.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 4.12.2013 do 10.12.2013 

R-11988 27 7.1.2014 k návrhu odpovědi na stížnost paní Michaely Pěčkové na ředitele Karlínské 
obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické, se sídlem Praha 8, 
Kollárova 5 

R-11776 28 7.1.2014 k pronájmu nebytových prostor v budově Nové radnice příspěvkové 
organizaci Dům zahraniční spolupráce 

R-12109 29 7.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 

R-12051 30 7.1.2014 k informaci o zajištění bezpečnosti a pořádku při rozsvícení vánočního 
stromu, mikulášského večera, oslav Silvestra 2013 a novoročního 
ohňostroje 2014 v hl.m. Praze 

R-11861 31 14.1.2014 k návrhu na přiznání odměny pověřenému řediteli příspěvkové organizace 
zřízené hl.m. Prahou 

R-12173 32 14.1.2014 k převodu nevyčerpaných finančních prostředků na odkup akciového 
podílu ve společnosti Pražská plynárenská Holding a. s. 

R-12128 33 14.1.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2132 ze dne 19.11.2013 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 874 ze dne 28.5.2013 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 2176 ze dne 11.12.2012 k návrhu na určení zástupců a náhradníků 
za zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností v 
majetkovém portfoliu hl.m. Prahy a k návrhu na revokaci usnesení Rady 
HMP č. 2088 ze dne 20.12.2011 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1915 
ze dne 25.11.2011 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 1911 ze 
dne 24.11.2011 k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy 

R-11842 34 14.1.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu objektu Pyramida na parc. č. 
1867/3, k.ú. Bubeneč (areál Výstaviště Holešovice) stávajícímu 
provozovateli společnosti GOJA, agentuře Gott - Janeček, spol. s r.o. (IČO: 
48112852) 

R-11322 35 14.1.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP na základě usnesení Rady HMP č. 1520 
ze dne 3. 9. 2013 na schválení záměru realizace veřejné zakázky na 
stavbu č. 42032 "Divadlo Pod Palmovkou odstranění povodňových škod-
projekty a průzkumné práce" ("Rekonstrukce budovy Divadla Pod 
Palmovkou po záplavě 2013 - projekty a průzkumné práce") 
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R-11321 36 14.1.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP na základě usnesení Rady HMP č. 1520 
ze dne 3. 9. 2013 na schválení záměru realizace veřejné zakázky na 
stavbu č. 42032 "Divadlo Pod Palmovkou odstranění povodňových škod-
inženýrská činnost" ("Rekonstrukce budovy Divadla Pod Palmovkou po 
záplavě 2013"- inženýrská činnost) 

R-11616 37 14.1.2014 k návrhu Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení originární 
nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 

R-11927 38 14.1.2014 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16 a 
MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora 

R-11699 39 14.1.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 928/1, k.ú. Malá Strana 
podnikateli René Cajkánovi pod dočasnou stavbou kiosku a pod 
zpevněnou plochou kolem stavby pro prodej občerstvení 

R-11781 40 14.1.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 928/1, k.ú. Malá Strana 
nájemci Gabriele Kontra 

R-11761 41 14.1.2014 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové 
organizace Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 

R-12038 42 14.1.2014 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. RNDr. Heleně 
Illnerové, DrSc., a prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc. 

R-11483 43 14.1.2014 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11843 44 14.1.2014 k Dodávce informačního systému podpory správy bytového fondu a 
souvisejících služeb, prováděných mandatáři MHMP 

R-12154 45 14.1.2014 ke zrušení veřejné zakázky "Provozní podpora informačního systému 
krizového řízení" a záměr na opětovné zadání veřejné zakázky "Provozní 
podpora informačního systému krizového řízení" 

R-12035 46 14.1.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování 
podpory pro MKS“ 

R-11918 47 14.1.2014 ke zpracování požadavků odborů MHMP nad rámec základní podpory 
systému Granty 

R-11502 48 14.1.2014 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Základní 
podpora systému pro správu systému autentizačních a podepisovacích 
mechanismů od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb pro 
zaměstnance MHMP 

R-10947 49 14.1.2014 k návrhu na úpravu běžných a kapitálových výdajů INF MHMP v letech 
1995, 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 

R-6871 50 14.1.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a spoluvlastnického 
podílu id. 1/4 pozemků v k.ú. Vysočany, Hrdlořezy a Prosek z vlastnictví 
Hany Paříkové do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12065 51 14.1.2014 ke schválení projektů v rámci 12. výzvy Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 
podniků 

R-11828 52 14.1.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a 
Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních 
jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti 

R-12030 53 14.1.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2014 
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R-12096 54 14.1.2014 k návrhu programu jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
23.1.2014 

R-12206 55 14.1.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě HMP 

R-12132 56 14.1.2014 k žádosti Ing. Václava Kroutila, ředitele příspěvkové organizace Lesy hl.m. 
Prahy, o uvolnění z funkce ředitele organizace 

R-12151 57 14.1.2014 k přehledu významných výročí v roce 2014 

R-12126 58 14.1.2014 k návrhu zástupce hl.m. Prahy do odborného poradního orgánu Rady 
Asociace krajů ČR 

R-11947 59 14.1.2014 k návrhu na zrušení usnesení Rady Zastupitelstva hl.m. Prahy 

R-11746 60 14.1.2014 k návrhu na úhradu pokuty za opožděné tvrzení daně a úhradu úroku z 
prodlení daně z převodu nemovitostí Městskou částí Praha 3, Městskou 
částí Praha 6, Městskou částí Praha 13 a Městskou částí Praha - Zbraslav 

R-11534 61 14.1.2014 k návrhu na prominutí pohledávky za dlužníkem Lenkou Sladkovskou 

R-11541 62 14.1.2014 k návrhu na prominutí pohledávky za dlužníky Ing. Vilémem Hampelem a 
Evou Kratochvílovou 

R-11838 63 14.1.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

R-11943 64 14.1.2014 k návrhu odpovědi na stížnost paní Jany Javůrkové na postup ředitelky 
Mateřské školy speciální, Základní školy praktické a Základní školy 
speciální, Praha 9, Bártlova 83 

R-11390 65 14.1.2014 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu 
nájemních bytů 

R-12130 66 14.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 a převod 
nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014 

R-12153 67 14.1.2014 ke jmenování zvláštní komise v řízení veřejné zakázky s názvem "Základní 
a rozšířená podpora informačního systému GINIS Ekonomika na období 
12 měsíců formou jednacího řízení bez uveřejnění" 

R-12155 68 14.1.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky "IS 
pořizování územně plánovací dokumentace" 

R-12156 69 14.1.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "IS pořizování územně plánovací dokumentace" 

R-12163 70 14.1.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Provozní podpora informačního systému PROXIO" 

R-12164 71 14.1.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Provozní podpora informačního systému PROXIO" 

R-12165 72 14.1.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Mapový redakční systém" 

R-12166 73 14.1.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Mapový redakční systém" 

R-11393 74 14.1.2014 k návrhu směny části pozemku parc. č. 143/18 o výměře 69 m2 v k.ú. Malá 
Chuchle, zapsaného v KN na LV 148 za část pozemku parc. č. 143/22 o 
výměře 69 m2 v k.ú. Malá Chuchle, zapsaného v KN na LV 112 

 



Schválená usnesení Rady HMP I. pololetí 2014 
 

 

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 5 z 91 

R-11929 75 14.1.2014 k žádosti městské části Praha 18 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků parc. č. 777/2 a parc. č. 786/1 v k.ú. Letňany z vlastnictví České 
republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 18, 
předložené podle § 13 odst. 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/200 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

R-11470 76 14.1.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Hostivař z vlastnictví 
společnosti Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-11063 77 14.1.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Újezd z vlastnictví 
společnosti JMH Development, a.s., se sídlem Praha 4, Újezd, Nad 
Náhonem 161, PSČ 149 00, IČO: 25854119, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-11662 78 14.1.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2624/12 o výměře 175 m2 
a parc. č. 2624/15 o výměře 324 m2  k.ú. Žižkov z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Sady, lesy a 
zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-11155 79 14.1.2014 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 1366/15 k.ú. Vokovice o 
výměře 11 m2 

R-11930 80 14.1.2014 k návrhu na schválení udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 

R-12131 81 14.1.2014 k výpůjčce prostor v Rezidenci primátora společnosti CZECH-IN s.r.o. 

R-12140 82 14.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 02 (v rámci schváleného rozpočtu na stavbu snížení položky 
rozpočtu 6121 - stavební práce a navýšení položky 6130 - výkupy 
pozemků k zajištění úhrady pozemků schválených v ZHMP) 

R-11991 83 14.1.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 11.12.2013 do 17.12.2013 

R-12108 84 14.1.2014 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy na rok 2014 

R-12142 85 14.1.2014 k objednávce externí poradenské služby pro potřeby odboru RFD MHMP 

R-11990 86 21.1.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti 
ČFTA produkce, s. r. o. na realizaci projektu CENY ČESKÉ FILMOVÉ 
AKADEMIE ZA ROK 2013 a na úpravu rozpočtu v kapitole 09 

R-12054 87 21.1.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12117 88 21.1.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Slivenec k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Zateplení objektu šaten a 
instalace tepelného čerpadla - MČ Praha - Slivenec" 

R-12111 89 21.1.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Slivenec k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "MČ Praha - Slivenec - 
zateplení a výměna kotle" 

R-12085 90 21.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 
2014 
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R-11701 91 21.1.2014 k návrhu na pronájem části lesního pozemku parc. č. 2430, k.ú. Hloubětín 
pod firemním poutačem společnosti FLORATON-CR s.r.o. 

R-10903 92 21.1.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 

R-11692 93 21.1.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0031 - 
Komunikace Otovická, 2.část 

R-07207 94 21.1.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na zhotovitele stavby č. 8548 "Kanalizační sběrač H-prodloužení 
do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1" 

R-10864 95 21.1.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na zhotovitele služby "Geotechnický monitoring při realizaci 3. 
části stoky CO3 v rámci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část B - 
hloubený tunel)" 

R-12061 96 21.1.2014 k možnosti změny právní formy Technické správy komunikací hlavního 
města Prahy z příspěvkové organizace na obchodní společnost 

R-11145 97 21.1.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na zhotovitele díla stavby č. 4502 „Park U Čeňku, etapa 0001-
Centrum-zemní práce a komunikace“ (č. akce - 0020520-OPPK-Park U 
Čeňku, etapa 0001 - Centrum, v OPPK pod reg. č. projektové žádosti - 
CZ.2.16/2.1.00/20520) 

R-11879 98 21.1.2014 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních akcí v 
roce 2014 

R-12063 99 21.1.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kapitole 0461 
SMS MHMP v rámci povodňové rezervy na pomoc při odstranění 
povodňových škod na sportovištích na území hl.m. Prahy z roku 2013 a na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů v roce 2014 

R-11466 100 21.1.2014 k zajištění přípravy a realizace Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
v programovém období 2014 - 2020 

R-12094 101 21.1.2014 k návrhu na přijetí nabídky předkupního práva formou úplatného nabytí id 
1/6 pozemků v k. ú. Nusle z vlastnictví Pankrác Development, s.r.o. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11817 102 21.1.2014 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Rámcová 
smlouva na dodávky PC sestav 

R-11944 103 21.1.2014 k návrhům vzorových smluv k prodeji opuštěných a nalezených vozidel v 
majetku hlavního města Prahy 

R-12257 104 21.1.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 54 ze dne 14.1.2014 k návrhu 
programu jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23.1.2014 

R-12283 105 21.1.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-11973 106 21.1.2014 k návrhu na napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-11890 107 21.1.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem „Prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby 
ČSPH Agip Praha - Holešovice při ul. Vrbenského“, na pozemcích parc. č. 
198/1, 198/6, 2279/2 a 2480 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

R-11368 108 21.1.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území (VRÚ) 
pro stavební záměr „ Administrativa obsluhy přístavu II. PARKOVIŠTĚ, na 
pozemcích parc. čísla 5043/23, 5043/24, k.ú. Smíchov, Praha 5“ 
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R-11892 109 21.1.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 

R-12069 110 21.1.2014 k návrhu na uhrazení nákladů spojených s členstvím hlavního města Prahy 
v zájmovém sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst ČR 

R-11615 111 21.1.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 347 ze dne 12.3.2013 ke zprávě o 
aktuálním vývoji taxislužby na území hl.m. Prahy v roce 2012 

R-12032 112 21.1.2014 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na vyplacení odměn trenérům 
zajišťujícím doprovod reprezentace HMP na Hrách VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina 

R-12172 113 21.1.2014 k návrhu na revokaci usnesení rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
1072 ze dne 5.10.1999 k zajištění možnosti zveřejnění smluv uzavřených 
mezi hl.m. Prahou a jinými fyzickými či právnickými osobami 

R-12106 114 21.1.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 18.12.2013 do 24.12.2013 

R-12022 115 21.1.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem finančního vypořádání projektů 
JPD2 

R-12275 116 21.1.2014 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta hlavním městem Prahou 

R-10529 117 28.1.2014 k návrhu zadání celoměstsky významné změny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
2810/00 (Praha - Lipence  - Vybudování občanské vybavenosti) 

R-10278 118 28.1.2014 k záměru na realizaci veřejné zakázky „Uzavření rámcové smlouvy na 
modernizaci ovládání Autonomního systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva hl. m. Prahy prostřednictvím Městského rádiového systému 
TETRA“ 

R-11946 119 28.1.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo s firmou COST CONTROL, s.r.o., ve 
věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Posouzení a vyhodnocení 
vybraných smluvních vztahů uzavřených a realizovaných odborem 
bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy“ 

R-12361 120 28.1.2014 k povinnosti organizací zřízených HMP informovat o vzniklých haváriích na 
území HMP, které svým rozsahem mají dopad na běžný život obyvatel a 
návštěvníků HMP 

R-12252 121 28.1.2014 k využití reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na období od 
4.2.2014 do 31.3.2014 

R-12188 122 28.1.2014 ke jmenování zvláštní komise v řízení veřejné zakázky s názvem "Základní 
a rozšířená podpora informačního systému GORDIC WIN na období 24 
měsíců formou jednacího řízení bez uveřejnění" 

R-11840 123 28.1.2014 k návrhu na schválení konání veřejných akcí na Staroměstském náměstí v 
roce 2014 

R-11012 124 28.1.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č.0113 "TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu" 

R-10244 125 28.1.2014 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 853 ze dne 28.5.2013 ke koncepci zón 
placeného stání na území hl.m. Prahy 

R-11711 126 28.1.2014 k návrhu na vytvoření podmínek pro zavádění carsharingu na území hl.m. 
Prahy 

R-10741 127 28.1.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31.1.2012 k návrhu 
zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 
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R-12244 128 28.1.2014 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady Dopravního podniku 
hl.m. Prahy a.s. 

R-12260 129 28.1.2014 k volbě člena dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 

R-12134 130 28.1.2014 k výběru správců stanovišť taxislužby 

R-12301 131 28.1.2014 k objednávce služeb - Zpracování specifických částí zadávací 
dokumentace a dalších podkladových materiálů k připravované veřejné 
zakázce Rozvoj, integrace a zajištění provozu ekonomických IS hl. m. 
Prahy 

R-12025 132 28.1.2014 k žádosti městské části Praha 6 o souhlas s úplatným nabytím stavby č. 
evid. 29 a pozemků parc. č. 1281/283 a parc. č. 1281/351 v k.ú. Vokovice z 
vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 6, 
předložené podle § 13 odst. 4 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 

R-11036 133 28.1.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. st. 1297, 118/181 a 118/185 
vše v k.ú. Jesenice u Prahy z vlastnictví Věry Zapletalové do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

R-11424 134 28.1.2014 k návrhu na stanovení výše platu řediteli příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP 

R-11339 135 28.1.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1618/1 (283 m2), 1618/2 
(230 m2), 1618/7 (191 m2), 1618/9 (19 m2), 1618/10 (24 m2), 1618/11 (24 
m2), 1618/12 (24 m2) a 1618/15 (116 m2) z vlastnictví hl.m. Prahy do 
podílového spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 1361 a garáží bez čp/če, 
vše v kat. území Krč 

R-12127 136 28.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru 
ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha a úpravu rozpočtu odboru ZSP 
MHMP v roce 2014 

R-11703 137 28.1.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku "Vytvoření 
a zavedení pravidel projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy" 

R-12344 138 28.1.2014 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele 
příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy 

R-12360 139 28.1.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-12080 140 28.1.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 a MČ Praha 7 k podání žádosti 
o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a 
obchodu na rok 2014 na výkon činnosti jednotného kontaktního místa 

R-12001 141 28.1.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlubočepy a k.ú. Vokovice z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-11307 142 28.1.2014 k návrhu na úplatné nabytí komunikace na pozemcích parc. č. 1121/27 a 
parc. č. 1121/55 v k.ú. Prosek od manželů Jirmanových do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-11983 143 28.1.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1198/2 o výměře 278 
m2 v k.ú. Smíchov 
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R-11599 144 28.1.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 

R-12023 145 28.1.2014 k návrhu na pověření Mgr. Petra Němce vedením příspěvkové organizace 
Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 a návrhu na 
stanovení výše platu 

R-12101 146 28.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-11528 147 28.1.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
sociálně právní, se sídlem 106 00 Praha 10, Jasmínová 3166/37a, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-12043 148 28.1.2014 k návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti 
přijatému odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města 
Prahy vůči řediteli Střední školy - Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

R-12020 149 28.1.2014 k návrhu změn v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. 
Prahou a k výběru nových žadatelů o pronájem bytu z této výstavby 

R-12066 150 28.1.2014 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 
dle "Pravidel pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 1797 ze dne 30.10.2001 

R-12067 151 28.1.2014 k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z 
důvodů jejich omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v 
domě 

R-11562 152 28.1.2014 k návrhu na pronájem pěti bytů hl.m. Prahy 

R-11762 153 28.1.2014 k návrhu na prodloužení doby nájmu bytů a k novým pronájmům bytů hl.m. 
Prahy 

R-12196 154 28.1.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OPH MHMP v kap. 09 v roce 
2014 

R-12300 155 28.1.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 23.1.2014 

R-12102 156 28.1.2014 ke Zprávě o výsledcích konrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 1.1.2014 do 7.1.2014 

R-12224 157 28.1.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 8.1.2014 do 14.1.2014 

R-12377 158 28.1.2014 k návrhu na revokaci přílohy č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1093 ze dne 
20.6.2013 k návrhu působnosti členů Rady hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších usnesení Rady HMP 

R-
12284A 

159 28.1.2014 k organizačním záležitostem členů Rady HMP 

R-12219 160 28.1.2014 k návrhu na změnu v Komisi Rady hl.m. Prahy pro udělování grantů v 
oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence 

R-12348 161 4.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru hlavního města 
Prahy studentské organizaci StudentZone na realizaci projektu Pražský 
Majáles 2014 

R-12368 162 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů 
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R-12139 163 4.2.2014 k návrhu na použití prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl.m. Prahy v roce 2014 

R-12443 164 4.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru České asociaci 
sester, o.s. 

R-11576 165 4.2.2014 k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury v roce 
2014 

R-11959 166 4.2.2014 k návrhu na poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu hl.m. Prahy 
Integračnímu centru Praha o.p.s. k zajištění zádržného k závěrečné platbě 
projektu "Integrační centrum Praha II" podpořeného v rámci ročního 
programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 

R-11906 167 4.2.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o schválení výběru nejvhodnější nabídky 
ve veřejné zakázce "Právní zastupování Hlavního města Prahy ve sporu se 
společností IDS Praha a.s. a komplexní právní posouzení smlouvy o dílo č. 
C/21/539/04 a všech jejích dodatků uzavřené se společností IDS Praha 
a.s." a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

R-11471 168 4.2.2014 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na dodatečné stavební práce "3. část odlehčovací stoky CO3 (SO 
3053) - stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část B - hloubený 
tunel)" formou jednacího řízení bez uveřejnění 

R-11968 169 4.2.2014 k záměrům odboru MZO MHMP na realizaci veřejných zakázek na základě 
Rámcové smlouvy na provozování sběrných dvorů ve vlastnictví uchazeče 
na území Prahy 

R-12183 170 4.2.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy na provozování sběrných 
dvorů ve vlastnictví uchazeče na území Prahy 

R-12028 171 4.2.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky ZŠ, MŠ 
Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a tělocvičny 

R-12031 172 4.2.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky ZŠ, MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a 
tělocvičny 

R-12339 173 4.2.2014 k personálním záležitostem v orgánech Dopravního podniku hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

R-12024 174 4.2.2014 k návrhu na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická a na vyhlášení nového výběrového řízení 

R-12198 175 4.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 do 
roku 2014 v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast 

R-12062 176 4.2.2014 k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání se svěřeným nemovitým 
majetkem v k.ú. Smíchov (osada Buďánka) do správy městské části Praha 
5 

R-12263 177 4.2.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu Oprava maleb 
kanceláří v budově Nové radnice 

R-12285 178 4.2.2014 k doplnění členů komise Rady hl.m. Prahy pro územní plán a jeho změny 

R-12018 179 4.2.2014 k oznámení o zahájení řízení o návrhu územního opatření o zrušení 
stavební uzávěry pro komunikaci Pobřežní, Praha 8 

R-12176 180 4.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kapitole 04 - 
Školství, mládež a sport projektů financovaných v rámci Operačního 
programu Praha - Adaptabilita z roku 2013 do roku 2014 
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R-11804 181 4.2.2014 k návrhu na prodej a likvidaci nalezených a opuštěných movitých věcí, 
které se staly majetkem hlavního města Prahy 

R-11553 182 4.2.2014 k návrhu na úplatné nabytí rozšíření komunikace Podbělohorská, chodníku 
a zatrubnění odvodu dešťových vod na pozemcích parc. č. 4816/2 a parc. 
č. 4261/1 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Ladronka Property Development 
s.r.o. se sídlem Na Vidouli 1/1, Praha 5, IČO: 27655393 do vlastnictví 
hlavního města Prahy, bezúplatné nabytí finanční hodnoty rekonstrukce 
stoky dešťové kanalizace včetně 1 horské vpusti, rekonstrukce chodníku a 
terénního schodiště na pozemcích parc. č. 4816/2, parc. č. 4261/1 a parc. 
č. 3749/1 v k.ú. Smíchov z vlastnictví Ladronka Property Development 
s.r.o. se sídlem Na Vidouli 1/1, Praha 5, IČO: 27655393 do vlastnictví 
hlavního města Prahy a uzavření darovací smlouvy na finanční dar od 
Ladronka Property Development s.r.o. hlavnímu městu Praze ve výši 
1.000,- Kč 

R-10976 183 4.2.2014 k návrhu na úplatné nabytí rozšíření komunikace včetně chodníků, uličních 
vpustí, dopravního značení a světelného signalizačního zařízení z 
vlastnictví společnosti MAGELLAN EPSILON s.r.o., se sídlem Naardenská 
665/3, Praha 6 - Liboc, IČO: 27568075 za celkovou kupní cenu ve výši 
1.000,- Kč do vlastnictví hlavního města Prahy a přijetí finančního daru 

R-12457 184 4.2.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-12454 185 4.2.2014 k personálním záležitostem 

R-12363 186 11.2.2014 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta hlavním městem Prahou 

R-12455 187 11.2.2014 k návrhu rámcových smluv o obchodování na finančním trhu, zohledňující 
evropskou regulaci "EMIR", vztahujících se k protistranám s uzavřenou 
derivátovou finanční transakcí 

R-12411 188 11.2.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o schválení výběru nejvhodnější nabídky 
ve veřejné zakázce "Zpracování znaleckého posudku z oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí - stanovení obvyklé ceny stavebních 
objektů blíže specifikovaných v příloze č. 1 a č. 2 tohoto zadání, které jsou 
součástí stavby č. 0079 „Městský okruh v úseku: Špejchar - Pelc Tyrolka" 
ke dni 1. února 2014" a schválení uzavření  smlouvy s vybraným 
uchazečem 

R-12412 189 11.2.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o schválení výběru nejvhodnější nabídky 
ve veřejné zakázce "Zpracování soudního znaleckého posudku pro 
stanovení obvyklé ceny „Dopravní řídící ústředny - tunel Blanka - varianta 
C+“ dle projektu zpracovaného společností ČKD DIZ, a.s., a to k 
24.1.2014" a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 

R-10138 190 11.2.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0016 Kanalizace Peluněk 

R-12262 191 11.2.2014 k možnosti změny právní formy Lesy hl.m. Prahy z příspěvkové organizace 
na obchodní společnost 

R-12145 192 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MZO MHMP v 
kapitole 02 - městská infrastruktura 

R-12136 193 11.2.2014 k dosavadním výsledkům jednání s Policií ČR ohledně převzetí obsluhy 
Hlavní dopravní řídící ústředny (HDŘU) dispečery Technické správy 
komunikací hlavního města Prahy 

R-12152 194 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů Technické správy komunikací 
hl.m. Prahy pro rok 2014 
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R-12197 195 11.2.2014 k oznámení záměru městské části Praha 8 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, 
bytových domů s pozemky v k.ú. Karlín, předloženého podle ustanovení § 
18 odst. 1 písm. a) 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 

R-12228 196 11.2.2014 k návrhu na schválení výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

R-12167 197 11.2.2014 k návrhu na použití investičního fondu příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu odboru ZSP MHMP v 
roce 2014 

R-12144 198 11.2.2014 k návrhu na využití prostředků z investičního fondu příspěvkových 
organizací Správa pražských hřbitovů a Pohřební ústav hl.m. Prahy na I. 
pololetí 2014 

R-12185 199 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická 
záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP 

R-12428 200 11.2.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 116 ze dne 21.1.2014 ke zproštění 
povinnosti mlčenlivosti advokáta hlavním městem Prahou 

R-12515 201 11.2.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu "zajištění 
prezentace Prahy sportovní" 

R-12107 202 11.2.2014 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na veřejnou zakázku Výměna a decentralizace zdroje chladu 
Městské knihovny v Praze a Galerie hlavního města Prahy 

R-
10135A 

203 11.2.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 40554 „Společný 
objekt Chodovec II“ 

R-
12367A 

204 11.2.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-12365 205 11.2.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
„Dodání smaltovaných uličních tabulí“ 

R-12358 206 11.2.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Dodání smaltovaných uličních tabulí" 

R-12180 207 11.2.2014 k návrhu Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností 
odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014 

R-12541 208 11.2.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-12211 209 11.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele k přijetí daru příspěvkovou 
organizací Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-12178 210 11.2.2014 k návrhu Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele Městské 
policie hl.m. Prahy pro rok 2014 

R-12148 211 11.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Satalice k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-11744 212 11.2.2014 k návrhu na prominutí a odpis části smluvní pokuty za dlužníkem Jiřinou 
Bodoríkovou 

R-11854 213 11.2.2014 k návrhu na prominutí sankcí z prodlení za dlužníkem Josefem Vavruškou 
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R-12272 214 11.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 13 k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro 
uchazeče o zaměstnání 

R-12317 215 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0962 OZV MHMP v roce 
2014 

R-12319 216 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - kapitoly 0962 OZV MHPM v roce 2014 

R-12189 217 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

R-12282 218 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0284 - OZP 
MHMP v roce 2014 

R-12312 219 11.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 do 
roku 2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0284 v 
roce 2014 

R-12220 220 11.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kap. 09 - 
Běžné výdaje u projektů financovaných v rámci Operačního programu 
Praha - Adaptabilita z roku 2013 do roku 2014 a k návrhu na personální 
zabezpečení projektů odboru školství, mládeže a sportu MHMP 
financovaných z prostředků Operačního programu Praha - Adaptabilita 

R-12433 221 11.2.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s vypořádáním dotace MMR na 
operační program Praha - Adaptabilita za rok 2013 

R-11338 222 11.2.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Hrdlořezy a k.ú. Žižkov pro 
vybudování přeložky ul. Učňovská a související úpravy SSZ křižovatky 
Koněvova, Spojovací, Českobrodské 

R-11187 223 11.2.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2729/18 o výměře 24 m2 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví České 
republiky - Bezpečnostní informační služby, IČO: 47608676 

R-11105 224 11.2.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby veřejného osvětlení v k.ú. Kamýk z 
vlastnictví společnosti Vivus Kamýk s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12264 225 11.2.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice, Pitkovice a 
Stodůlky z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

R-12209 226 11.2.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Libeň, Řepy a Strašnice z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro 
Státní statek hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11525 227 11.2.2014 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ve vztahu k 
pozemkům parc. č. 2125/27, 2125/28, 2125/29, 2125/30, 2125/31, 
2125/32, 2125/33 a 2125/34 vše k.ú. Michle 

R-12019 228 11.2.2014 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění Statut hlavního města 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 6 (pozemky v k.ú. 
Dejvice) 

R-12000 229 11.2.2014 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 6 (pozemek v k.ú. 
Dejvice) 
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R-09784 230 11.2.2014 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 městským částem Praha - Dolní Chabry a 
Praha - Šeberov (pozemky v k.ú. Dolní Chabry a Šeberov) 

R-12212 231 11.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků běžných výdajů v kap. 09 z 
roku 2013 do roku 2014 

R-12359 232 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 2014 

R-12338 233 11.2.2014 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 

R-12268 234 11.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kapitole 
0940 - INF MHMP v roce 2014 

R-12356 235 18.2.2014 k návrhu prodeje bytového domu a zastavěného pozemku dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11985 236 18.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru spolku LA 
SOPHIA na podporu projektu TALENT LA SOPHIA 2014 

R-12446 237 18.2.2014 k informaci k celoměstsky významné změně Z 2265/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
(Praha 12 - obytná výstavba) 

R-12623 238 18.2.2014 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy ve volebním 
období 2014 - 2018 a k návrhu, aby území hlavního města Prahy pro volby 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2014 tvořilo jeden volební 
obvod 

R-12246 239 18.2.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2300 ze dne 3. 12. 2013 k návrhu na 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy formou účelové 
investiční dotace MČ Praha - Běchovice 

R-12438 240 18.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční 
dotace MČ Praha 9 

R-12489 241 18.2.2014 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl.m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., za 3. čtvrtletí 2013 (doplatek) 

R-12518 242 18.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 v 
kapitole 08 - Hospodářství - navýšení základního kapitálu KCP, a.s. a v 
kapitole 03 - Doprava  - doúčtování kompenzace DP HMP, a.s. za rok 
2012 a rok 2013 

R-12408 243 18.2.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
mimořádné valné hromadě společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 
konané dne 21. 2. 2014 

R-12346 244 18.2.2014 k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

R-12559 245 18.2.2014 k návrhu na schválení "Escrow smlouvy" mezi E.ON Czech Holding AG, 
Hlavním městem Prahou a Patria Finance, a.s. 

R-12429 246 18.2.2014 k návrhu na schválení koncepce Výstaviště Praha 

R-12357 247 18.2.2014 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 
2014 z kap. 06 - KULTURA formou účelové dotace pro městské části 

R-11099 248 18.2.2014 k použití odpočítadel světelných signálů na chodeckých návěstidlech 
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R-12337 249 18.2.2014 k návrhu na personální změny v komisi Rady hl.m. Prahy pro udělování 
grantů v oblasti životního prostředí 

R-12110 250 18.2.2014 k návrhu uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. INO/85/02/000100/2012 

R-12039 251 18.2.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku Vyvážení odpadkových košů z parků celopražského 
významu 

R-12175 252 18.2.2014 k návrhu na stanovení výše platu zástupci statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 

R-10188 253 18.2.2014 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky "EU - zateplení objektu SŠES 
Jesenická 1, Praha 10" v objektu  SŠES Jesenická 1, Praha 10 

R-10190 254 18.2.2014 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky "EU - zateplení objektu SŠ, ZŠ, 
a MŠ, Výmolova 169, Praha 5" v objektu SŠ, ZŠ, a MŠ, Výmolova 169, 
Praha 5 

R-12548 255 18.2.2014 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

R-12070 256 18.2.2014 ke zrušení veřejné zakázky "Právní služby v oblasti veřejných zakázek, 
veřejné podpory a souvisejících právních oblastech" 

R-11784 257 18.2.2014 k prominutí a neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

R-12320 258 18.2.2014 k návrhu na doplnění členů komisí Rady HMP 

R-11850 259 18.2.2014 k informaci o realizaci prodeje pozemku parc. č. 111/3 k.ú. Střešovice 

R-12389 260 18.2.2014 k integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji 

R-12472 261 18.2.2014 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, 
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 

R-12245 262 18.2.2014 k návrhu prodloužení platnosti karet Opencard v roce 2014 

R-12037 263 18.2.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu Celoroční servis a 
opravy kartotéčního zařízení "Zippel" - budova Nad Vršovskou horou 88, 
101 00 Praha 10 

R-12550 264 18.2.2014 k návrhu programu jednání 35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27.2.2014 

R-12631 265 18.2.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-12079 266 18.2.2014 k návrhu daru pro první občánky hlavního města Prahy roku 2014 

R-12526 267 18.2.2014 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy za II. pololetí 2013 

R-12512 268 18.2.2014 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-12404 269 18.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu limitu prostředků na platy a úpravu 
limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Institut plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy 

R-12208 270 18.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014 a 
návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 08 - Hospodářství a kap. 
09 - Vnitřní správa v roce 2014 
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R-12574 271 18.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 1 

R-12207 272 18.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotace z 
Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich 
okolí 

R-12202 273 18.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 9 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

R-12395 274 18.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2014 

R-10562 275 18.2.2014 k návrhu vzorové smlouvy o výpůjčce pozemků svěřených do správy MZO 
MHMP 

R-12280 276 18.2.2014 k poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Střední školu - Centrum odborné 
přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 

R-12104 277 18.2.2014 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy 
Dům dětí a mládeže Praha 7 a Dům dětí a mládeže Jižní Město 

R-11774 278 18.2.2014 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 3 a k návrhu 
změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola, 
Praha 9, Učňovská 1 

R-12184 279 18.2.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bubeneč a k.ú. Liboc z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-11925 280 18.2.2014 k návrhu na zrušení omezení zapsaných v odd. C-LV 68 pro k.ú. Satalice 

R-11348 281 18.2.2014 k návrhu na neodmítnutí dědictví po Jiřím Bartoškovi 

R-11902 282 18.2.2014 k návrhu na výmaz Obchod s palivy a stavebninami, Praha "v likvidaci", se 
sídlem Praha 2, Náplavní ul. č. 6, IČ0: 000 63 240 z obchodního rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze 

R-11980 283 18.2.2014 k návrhu na uznání vlastnického práva z titulu vydržení 

R-12427 284 18.2.2014 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 4 

R-12314 285 18.2.2014 k návrhu na uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním smlouvám 

R-12423 286 18.2.2014 k návrhu na pronájem nebytového prostoru (24 m2) v přízemí domu č.p. 
492, Železná 18, k.ú. Staré Město, Praha 1 

R-12508 287 18.2.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2239 ze dne 26.11.2013 k návrhu na 
úplatný převod pozemku parc. č. 2384/2 o výměře 82 m2 k.ú. Nové Město 

R-12215 288 18.2.2014 k návrhu na vyslovení stanoviska HMP ke čtyřem dohodám o vzájemné 
výměně bytů 

R-11948 289 18.2.2014 k návrhu na souhlas s podáním výpovědi nájmu bytů v domech hl.m. Prahy

R-11989 290 18.2.2014 k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, resp. uzavření 
nových nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy 
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R-12482 291 18.2.2014 k návrhu na přerozdělení rozpočtu hl.m. Prahy mezi rozpočtovými 
položkami v rámci investiční akce č. 42150 - Nem. Na Bulovce- rek.obj. II. 
et. 

R-12135 292 18.2.2014 k návrhu vzorových smluv o nájmu bytu hl.m. Prahy 

R-12295 293 18.2.2014 k návrhu na pronájem sedmnácti bytů na Praze 1 na základě výběrových 
řízení 

R-12218 294 18.2.2014 ke zprávě o výkonu agendy práva shromažďovacího na území hl.m. Prahy 
za období roku 2013 

R-12418 295 18.2.2014 k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
"Poskytování poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek" 

R-12563 296 18.2.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-09694 297 18.2.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Uhříněves, úpravy 
komunikace K dálnici, propojení ulice K dálnici a ulice Přátelství a 
veřejného osvětlení propojení ulice K dálnici a ulice Přátelství v k.ú. 
Uhříněves z vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 
70994234 do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12679 298 21.2.2014 k návrhu pomoci lidem postiženým událostmi na Ukrajině 

R-12169 299 25.2.2014 k záměru odboru BKR MHMP na realizaci veřejné zakázky „Koncepce 
rozvoje a zajištění provozu Informačního systému krizového řízení hl. m. 
Prahy na období osmi let“ 

R-12511 300 25.2.2014 k návrhu na použití prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 

R-12653 301 25.2.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 244 ze dne 18.2.2014 k založení 
obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

R-12267 302 25.2.2014 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy v oblasti cestovního ruchu pro 
rok 2014 

R-12298 303 25.2.2014 k návrhu na použití prostředků z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 
0662 v r. 2014 

R-12332 304 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - OZV MHMP a použití 
prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Hvězdárna a 
planetárium hlavního města Prahy v r. 2014 

R-11668 305 25.2.2014 k návrhu na zajištění přípravy investičních akcí, navazujících na tunelový 
komplex Blanka 

R-11747 306 25.2.2014 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty 

R-12255 307 25.2.2014 k přihlášení hl.m. Prahy jako člena České parkovací asociace z.s.p.o. 

R-12236 308 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 01 - rozvoj obce 

R-12350 309 25.2.2014 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 

R-12303 310 25.2.2014 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 
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R-12289 311 25.2.2014 k návrhu jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní 
škola speciální, Praha 9, Bártlova 83 

R-12227 312 25.2.2014 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Vyšší odborná 
škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 
1, Na Příkopě 16 

R-10047 313 25.2.2014 k záměru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "DM a ŠJ Studentská 
P6 - půdní vestavba a rekonstrukce sociálních zařízení" 

R-11803 314 25.2.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1822 ze dne 8.10.2013 k návrhu na 
výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 
provedení veřejné zakázky "DDM HMP - obnova areálu Stadionu mládeže 
- hlavní budova", Na Kotlářce 1, Praha 6 

R-12349 315 25.2.2014 k návrhu na využití finančních prostředků investičního fondu, rezervního 
fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním 
městem Prahou v roce 2014 

R-11752 316 25.2.2014 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. 
Dejvice, Ruzyně a Vokovice) 

R-12458 317 25.2.2014 k návrhu na změnu složení komise pro posouzení hodnocení nabídek 
veřejné zakázky "Poskytování právních služeb pro potřeby hlavního města 
Prahy" 

R-12294 318 25.2.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0504 a 
kap. 0544 a úpravu rozpočtu v kap. 0504 a kap. 0544 v roce 2014 

R-12681 319 25.2.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 264 ze dne 18.2.2014 k 
návrhu programu jednání 35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27.2.2014 

R-12524 320 25.2.2014 k návrhu na změnu organizační struktury Magistrátu hlavního města Prahy 
a k úkolům odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních 
organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné 
působnosti 

R-12327 321 25.2.2014 ke schválení oznámení o zahájení řízení o návrhu územního opatření o 
změně stavební uzávěry stanovené rozhodnutím odboru územního 
rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy č.j. 131220/95/OUR/Dl/Vo 
ze dne 31.10.1995, pro silniční okruh ve variantě JVD (Jihovýchodní 
dlouhá varianta) v hlavním městě Praze, zrušením části této uzávěry 

R-12329 322 25.2.2014 k informacím požadovaným Evropskou investiční bankou v souvislosti s 
financováním a realizací investiční akce č. 4534 - Prodloužení trasy A 
metra - provozní úsek V.A Dejvická (mimo) - Motol 

R-12414 323 25.2.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o přijatý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 

R-12226 324 25.2.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na 
projekt financovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 
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R-12383 325 25.2.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu určený 
pro MČ Praha 1 a MČ Praha 7 na výkon činnosti Jednotných kontaktních 
míst podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, na období 
roku 2014 

R-12388 326 25.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Benice k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na její vytvoření 

R-12223 327 25.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o dotace z 
Ministerstva životního prostředí 

R-12147 328 25.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 20 - Horní Počernice k podání 
žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu "Zateplení MŠ 
Ratibořická 2299", "Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ 
Ratibořická", "Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy "U 
Rybníčku"" 

R-12347 329 25.2.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 20 k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-12396 330 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 
9 a MČ Praha 12 na výkon pěstounské péče 

R-12500 331 25.2.2014 k návrhu na další zastupování hl.m. Prahy při akvizici společnosti Pražská 
plynárenská Holding a.s. 

R-12210 332 25.2.2014 k písemné výzvě na vrácení  2 ks hromadných listin nahrazujících akcie 
společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., a to akcie č. 1 - 71.380 o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 18.300,- Kč a akcie č. 71.381 - 71.390 o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč a k vydání 1 ks hromadné 
akcie nahrazující 88 ks akcií na jméno hlavní město Praha, v listinné 
podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, emitenta 
Kongresové centrum Praha, a.s. na základě snížení základního kapitálu 

R-12276 333 25.2.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kap. 0662 - 
OZV MHMP z roku 2013 do roku 2014 

R-12324 334 25.2.2014 k návrhu na vratku finančního příspěvku poskytnutého TSK HMP v roce 
2013 na pořízení a instalaci městských cyklistických stojanů 

R-12195 335 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v  kap. 04 - Školství, 
mládež a sport - převod nedočerpaných prostředků z roku 2013 

R-12158 336 25.2.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení právnické osoby Střední škola gastronomická a 
hotelová s.r.o., se sídlem Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník 

R-12372 337 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-12371 338 25.2.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2014 o 
účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení 
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR 

R-12326 339 25.2.2014 k návrhu na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro školy, 
zřizované hlavním městem Prahou v kap. 0416 na rok 2014 



Schválená usnesení Rady HMP I. pololetí 2014 
 

 

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 20 z 91 

R-09359 340 25.2.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 606/90 o výměře 96 m2 k.ú. 
Kobylisy 

R-12378 341 25.2.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě a užívání týkající 
se pronájmu areálu Toulcova dvora, nacházejícího se na pozemcích parc. 
č. 1806, 1808, 1809, 1813, 1814, 1815, včetně budovy č.p. 32, stojící na 
pozemku parc. č. 1809, vše v k.ú. Hostivař 

R-11162 342 25.2.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků pro stavbu "Oprava a rušení poklopů 
kolektoru oblast Východ"  společnosti Kolektory Praha, a.s. 

R-12243 343 25.2.2014 k návrhu na udělení souhlasů s uzavřením podnájemních smluv 

R-12376 344 25.2.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-12121 345 25.2.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-11763 346 25.2.2014 k návrhu směny části pozemku parc. č. 1430/1 o výměře 58 m2 v k.ú. 
Hostivař, ve vlastnictví ELECS ČESKOSLOVENSKO, spol. s r.o. za část 
pozemku parc. č. 1425 o výměře 24 m2 v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-10718 347 25.2.2014 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 3438/2 o výměře 88 m2 v k.ú. 
Michle ve vlastnictví Petra Valeše, za část pozemku parc. č. 1888/1 o 
výměře 164 m2 v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12491 348 25.2.2014 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Městská poliklinika 
Praha 

R-12392 349 25.2.2014 k návrhu na přiznání osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP 

R-11635 350 25.2.2014 k návrhu na uzavření dodatků k platným smlouvám o nájmu bytu, resp. 
uzavření nových nájemních smluv k 91 bytům hl.m. Prahy 

R-12494 351 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 2014 

R-12345 352 25.2.2014 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti advokátů hlavním městem Prahou 

R-12248 353 25.2.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 15.1.2014 do 21.1.2014 

R-12424 354 25.2.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů na r. 2014 v kap. 01 a kap. 
09 

R-12554 355 25.2.2014 k výběru nejvhodnější nabídky a k realizaci objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu - "Dárkové poukazy pro dětské medailisty z Her VI. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2014" 

R-12715 356 25.2.2014 k nočnímu provozu na komunikacích na území hl.m. Prahy 

R-12717 357 25.2.2014 k výkonu zimní údržby na komunikacích hl.m. Prahy 

R-12713 358 25.2.2014 k organizačním záležitostem členů Rady HMP 

R-12712 359 25.2.2014 k organizačním záležitostem členů Rady HMP 

R-12680 360 25.2.2014 k návrhu na termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a 
Zastupitelstva hl.m. Prahy na II. pololetí 2014 

R-12723 361 25.2.2014 k návrhu upraveného znění § 4 odst. 2 Jednacího řádu Rady hlavního 
města Prahy 
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R-12564 362 28.2.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku na "Základní a rozšířenou podporu informačního 
systému GINIS Ekonomika na období 12 měsíců formou jednacího řízení 
bez uveřejnění" 

R-12618 363 28.2.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku na "Základní a rozšířenou podporu informačního 
systému Gordic WIN na období 24 měsíců formou jednacího řízení bez 
uveřejnění" 

R-12506 364 4.3.2014 k návrhu na použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Správa služeb hlavního města Prahy 

R-12523 365 4.3.2014 k žádostem o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu 
nemovitého majetku společnosti Pražská teplárenská a.s. 

R-12399 366 4.3.2014 k návrhu na peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kongresové 
centrum Praha, a.s. 

R-12325 367 4.3.2014 k návrhu na přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Lesy hl.m. 
Prahy 

R-12221 368 4.3.2014 k návrhu vzorové nájemní smlouvy na dobu neurčitou pro pozemky 
svěřené do správy MZO MHMP 

R-12182 369 4.3.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 278 k.ú. Hradčany panu 
Miloňovi Pišlovi "Pony expres" pro stání poníků a obratiště pro provozování 
dětských jízd 

R-12181 370 4.3.2014 k návrhu vzorové smlouvy na výpůjčku zahradního kompostéru v rámci 
projektu "Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy" 

R-12419 371 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních 
obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7 

R-12440 372 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního 
obvodu Praha 11 

R-12441 373 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních 
obvodů Praha 3 a Praha 10 

R-12442 374 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních 
obvodů Praha 5 a Praha 13 

R-12447 375 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních 
obvodů Praha 6 a Praha 17 

R-12450 376 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správních 
obvodů Praha 9 a Praha 18 
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R-12451 377 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního 
obvodu Praha 15 

R-12453 378 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního 
obvodu Praha 22 

R-12456 379 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního 
obvodu Praha 19 

R-12459 380 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území správního 
obvodu Praha 14 

R-12462 381 4.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku 
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví uchazeče na území městských 
částí Praha - Kunratice a Praha - Libuš 

R-08708 382 4.3.2014 k návrhu dodatku č. 17 ke Smlouvě o zajištění správy majetku uzavřené 
mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl.m. 
Prahy ze dne 28.12.2000 

R-11355 383 4.3.2014 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na dodatečné stavební práce "Definitivní ostění odvodňovací štoly 
- stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba 9. etapa (SO 8101)" formou 
jednacího řízení bez uveřejnění 

R-12594 384 4.3.2014 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních akcí v 
roce 2014 

R-12624 385 4.3.2014 k vyhodnocení plnění smluvních vztahů s dopravci PID za 4. čtvrtletí 2013 
a k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů pro PID v kapitole 03 - 
Doprava na dofinancování dopravní obslužnosti hl.m. Prahy v roce 2013 

R-11588 386 4.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1818/21 o výměře 266 m2, 
parc. č. 1818/22 o výměře 262 m2, parc. č. 1818/23 o výměře 264 m2 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 
1095, 1096, 1097 a  pozemků parc. č. 1818/24 o výměře 267 m2, parc. č. 
1818/25 o výměře 266 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 
spoluvlastnictví vlastníků domů čp. 1093, 1094, vše v k.ú. Hostivař 

R-12517 387 4.3.2014 k návrhu na Program prevence kriminality hl.m. Prahy na rok 2014 

R-12549 388 4.3.2014 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu 
nájemních bytů 

R-12619 389 4.3.2014 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy pro otázky seniorů hl.m. 
Prahy 

R-
11936A 

390 4.3.2014 k záměru Odboru personálních a hospodářských činností na realizaci 
veřejné zakázky "Dodávka tiskových tonerů pro MHMP a MPHMP" 

R-
11940A 

391 4.3.2014 k záměru Odboru personálních a hospodářských činností na realizaci 
veřejné zakázky "Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP a MPHMP" 

R-12784 392 4.3.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 
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R-12291 393 4.3.2014 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, uzavřené mezi hl.m. 
Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a 
společností DYNASPOL, a.s. na pozemní komunikace ve správě 
Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

R-12171 394 4.3.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-12124 395 4.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
kancelářského IT vybavení pro odbor FON“ 

R-12495 396 4.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 0461 - 
Školství, mládež a sport 

R-11349 397 4.3.2014 ke změnám zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy a Domov pro seniory Zahradní 
Město 

R-12534 398 4.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu odboru SCZ MHMP v roce 2014 

R-12729 399 4.3.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 44 ze dne 14. 1. 2014 k Dodávce 
informačního systému podpory správy bytového fondu a souvisejících 
služeb, prováděných mandatáři MHMP 

R-12738 400 4.3.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 35. jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
ze dne 27. 2. 2014 

R-12403 401 4.3.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 29.1.2014 do 4.2.2014 

R-12637 402 4.3.2014 k organizačním záležitostem členů Rady HMP 

R-12460 403 7.3.2014 ke stanovisku k podpoře mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" 

R-12545 404 11.3.2014 k návrhu na použití prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy v r. 2014 

R-12569 405 11.3.2014 k možnosti zavedení nízkoemisních zón na území hlavního města Prahy 

R-12808 406 11.3.2014 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Lesy hlavního 
města Prahy 

R-12271 407 11.3.2014 k návrhu na majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům parc. č. 
1758/9, 1754/12, 1754/13 a 1754/14 vše k.ú. Radotín 

R-12553 408 11.3.2014 k návrhu na vypořádání vzájemných závazků Hlavního města Prahy a 
společnosti FIRST CZECH RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY, 
s.r.o. vyplývajících ze smluv č. A/39/4811/01 a č. A/39/1503/01 

R-12452 409 11.3.2014 k návrhu na prodloužení doby trvání pracovního poměru ředitelů škol a 
školských zařízení v působnosti SMS MHMP ve funkci ředitele školy na 
další funkční období 

R-12552 410 11.3.2014 k záměru novely Statutu hlavního města Prahy 

R-12436 411 11.3.2014 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-12230 412 11.3.2014 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 0042131 Praha bez barier 

R-12200 413 11.3.2014 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence "Zdravé 
město Praha 2014" - I. program 

R-12234 414 11.3.2014 k návrhu na zřízení pracovní skupiny a pravidel pro nakládání s hrobovými 
místy významných osobností umístěnými na hřbitovech ve vlastnictví 
hlavního města Prahy, které jsou svěřeny do správy příspěvkové 
organizace Správa pražských hřbitovů 
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R-12596 415 11.3.2014 k písemné výzvě na převzetí 30 ks kmenových akcií společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. na jméno Hlavní město Praha, a to akcie č. 000271 - 
000300 o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, v listinné podobě, na 
základě výkupu akcií od společnosti RALT Raiffeisen - Leasing 
Gesellschaft m.b.H. 

R-12501 416 11.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu - Organizační a 
metodické zajištění krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a 
elektronické služby Zlatý erb 2014 za kraj Hl.m.Praha 

R-12503 417 11.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu pro Organizační a 
metodické zajištění krajského kola soutěže JuniorErb 2014 za kraj 
Hl.m.Praha 

R-12129 418 11.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku na "Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP" 

R-12798 419 11.3.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Provozní podpora informačního systému krizového řízení" 

R-12805 420 11.3.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Provozní podpora informačního systému krizového řízení" 

R-12591 421 11.3.2014 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 - Libuš (hasičské 
vozidlo) 

R-12216 422 11.3.2014 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce 

R-11928 423 11.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí zpevněné plochy - pojezdového chodníku 
včetně dopravního značení v k.ú. Troja z vlastnictví Zlatá Praha, spol. s r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12576 424 11.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, 
Hlubočepy, Hostivař a Satalice z vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

R-12803 425 11.3.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2645 ze dne 20. 12. 2013 k vyhlášení 
13. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu 
Praha - Konkurenceschopnost 

R-12321 426 11.3.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. A/09/107/01 ve znění dodatků č. 1 až 10, uzavřené dne 7.4.1994 
mezi hlavním městem Prahou, jako pronajímatelem a Lékárnou Faustův 
dům, a.s., jako nájemcem 

R-
12123A 

427 11.3.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu v rejstříku škol a 
školských zařízení právnické osoby Soukromá vyšší odborná škola 
zdravotnická MEDEA, s.r.o., se sídlem Na Chodovci 2700, 141 00 Praha 4 
- Záběhlice 

R-12551 428 11.3.2014 k návrhu odpovědi na část stížnosti pana Ing. Arnošta Zajíčka na Střední 
průmyslovou školu na Proseku, se sídlem Praha 9, Novoborská 2 

R-12535 429 11.3.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2140 ze dne 19.11.2013 k návrhu na 
poskytnutí finančních prostředků formou daru společnosti Simple youth 
agency s.r.o. na podporu projektu veřejného bruslení vracející na Štvanici 
původní tvář společenského i sportovního bruslení pod širým nebem 

R-12629 430 11.3.2014 k návrhu na 3. úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 2014 
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R-12677 431 11.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 03 (v rámci schváleného rozpočtu na stavbu snížení položky 
rozpočtu 6121 - stavební práce a navýšení položky 6130 - výkupy 
pozemků k zajištění úhrady pozemku schváleného v ZHMP) 

R-12903 432 11.3.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-12659 433 13.3.2014 k záměru domáhat se v rámci rozhodčího řízení mezi společností 
Metrostav, a.s., a HMP dokončení stavebních prací nutných k realizaci a 
zahájení zkušebního provozu souboru staveb č. 0079 Špejchar - Pelc-
Tyrolka, č. 0080 Prašný most - Špejchar a č. 9515 Myslbekova - Špejchar 

R-12967 434 13.3.2014 k návrhu programu jednání 36. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
21.3.2014 

R-12736 435 18.3.2014 k využití reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy 

R-12847 436 18.3.2014 k návrhu na 2. vydání změny Z-1415/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy (vyhlášení retenční nádrže a DUN jako veřejně prospěšné 
stavby) 

R-12849 437 18.3.2014 k návrhu na 2. vydání změny Z-1187/07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy (výstavba obytných domů Klamovka) 

9230 438 18.3.2014 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy, pro VRÚ Radotín - Lahovice - Zbraslav, pro stavební záměr 
"Těžba štěrkopísků na ložisku Radotín - přístav, na pozemcích parc. čísla 
3103/61, 3111/2, 3104/4, 3072/3, 3096/3, 3073/7, 3073/13, 3073/6, 
3093/5, 3093/3, 2469/1, 3086, 3081/7, 3081/1, 3081/6, 3093/2, 3073/3, 
3073/2, 3073/12, 3096/1, 3072/1, 3087, 3082, 3115/8, 3089 k.ú. Radotín, 
Praha 16" 

R-12509 439 18.3.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Zhotovení druhé fáze 
podrobného diagnostického průzkumu kamenného pláště mostu, akce 
"Oprava Karlova mostu" č. DIL/21/05/005599/2011 uzavřené mezi hl.m. 
Prahou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze 

R-12241 440 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury 2014 

R-12483 441 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - OZV MHMP v r. 2014 

R-12375 442 18.3.2014 k návrhu na vyhlášení grantového řízení hl.m. Prahy v oblasti kultury a 
umění v roce 2015 

R-12547 443 18.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do r. 2014 a k 
návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na r. 2014 

R-12488 444 18.3.2014 k návrhu na schválení zřízení práva stavby hl.m. Prahy na stavbu „TV 
Běchovice - č. s. 3127, etapa 0010 - PID, Železniční zastávka Praha - 
Běchovice střed“ 

R-12231 445 18.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č. 3111 "TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 2. 
část" 

R-12279 446 18.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
„Projektová příprava navýšení čerpací kapacity na vodním toku Rokytka v 
Libni“ 

R-12258 447 18.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č. 0050 "TV Slivenec, etapa 0018 K Holyni" 

R-11935 448 18.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavby č. 0000 „Zelená Malovanka”, etapa 0001 Zelené stěny 
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R-11972 449 18.3.2014 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 

R-12492 450 18.3.2014 k návrhu na jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 

R-11593 451 18.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v 
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, na dodávky s názvem "Dodávka a instalace 
LED osvětlení jeviště", zahájeném dne 12.9.2013 odesláním otevřeného 
řízení v ISVZ US pod evidenčním č. zakázky 366916 

R-11511 452 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2557/132 a částí pozemků 
parc. č. 2557/2 a parc. č. 3688/38 k.ú. Břevnov 

R-11519 453 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2704/11 v k.ú. Braník o 
výměře 316 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
Vrbova 1497/21 

R-12402 454 18.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbely z podílového 
spoluvlastnictví Zdenky Doubkové - id 4/15, Aloise Hanuše - id 1/5, 
Ludmily Urbanové - id 4/15 a Věry Zouzalové - id 4/15 do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-12288 455 18.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Strašnice z vlastnictví Mgr. 
Petra Hlavy do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-6674 456 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 415/6, parc. č. 415/7, parc. č. 
415/12, parc. č. 428/2, části pozemku parc. č. 1925/1 a části pozemku 
parc. č. 2145/2 vše v k.ú. Vysočany 

R-12232 457 18.3.2014 k oznámení záměru městské části Praha - Vinoř na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Vinoř, 
pozemků v k.ú. Vinoř, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) 
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 

R-12115 458 18.3.2014 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Nové zámecké 
schody" 

R-12542 459 18.3.2014 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci 
textové části cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro 
rok 2014 

R-12886 460 18.3.2014 k návrhu změny zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

R-12639 461 18.3.2014 k realizaci objednávky "Dodávka tiskáren Microline" 

R-12352 462 18.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora 
infrastruktury Interconnect“ 

R-12685 463 18.3.2014 ke Koncepci odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním 
městě Praze 

R-12655 464 18.3.2014 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 4347 - Akce pro BESIP 

R-12794 465 18.3.2014 k dalšímu postupu integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji

R-11659 466 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2031/86 v kat. území 
Chodov, z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Společenství pro 
dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 
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R-12615 467 18.3.2014 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-13009 468 18.3.2014 k návrhu na pronájem náhradního bytu Šárce Anně Justové 

R-12540 469 18.3.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0544 a 
0504 a na úpravu rozpočtu odboru ZSP MHMP v roce 2014 

R-12410 470 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití peněžních fondů příspěvkových 
organizací hl.m. Prahy v kap. 05 v roce 2014 

R-12394 471 18.3.2014 k návrhu na použití investičního fondu příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy v roce 2014 

R-12204 472 18.3.2014 k návrhu na financování projektů specifické protidrogové prevence "Zdravé 
město Praha 2014"- II. program pro specializované organizace 
protidrogové politiky 

R-12582 473 18.3.2014 k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o výběru nejvhodnější 
nabídky ve veřejné zakázce zhotovení stavby č. 40554 Společný objekt 
Chodovec II 

R-
11941B 

474 18.3.2014 k záměru Odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávka 
kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP a MPHMP" 

R-12478 475 18.3.2014 k záměru OMI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodatečné stavební 
práce při realizaci staveb č. 9515 Myslbekova - Špejchar, č. 0080 Prašný 
most - Špejchar a č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, týkající se 19 
provozních souborů" 

R-12476 476 18.3.2014 k návrhu na přidělení finančních prostředků Českému atletickému svazu na 
organizační zajištění 33. mistrovství Evropy v atletice v hale 2015 

R-12780 477 18.3.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavebního záměru „Stavební úpravy objektu 
zázemí TK Sparta Praha, Za Císařským mlýnem 1115/2, na pozemcích 
parc. čísla 1742/1, 1742/2  k.ú. Bubeneč, Praha 7“ 

R-12621 478 18.3.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavby „Nový STL propojovací plynovod PE dn 160" 
na pozemcích parc. č. 803/1, 621/84 v k.ú. Dolní Měcholupy a 1180/1 v 
k.ú. Dubeč, Praha 15 

R-12191 479 18.3.2014 k "Memorandu o partnerství, vzájemné spolupráci a záštitě hlavního města 
Prahy nad Mezinárodním vědecko-technickým centrem pro aplikovaný 
výzkum a likvidaci biologicky rozložitelných odpadů" 

R-12315 480 18.3.2014 k návrhu časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města 
Prahy za rok 2013 

R-12706 481 18.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-12519 482 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 10, MČ Praha 15, MČ Praha 16, MČ Praha 17, MČ 
Praha 19 a MČ Praha 22 na výkon pěstounské péče 
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R-12470 483 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 10, MČ 
Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha 17 a MČ Praha 21 na výkon 
pěstounské péče 

R-12555 484 18.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Troja k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na její vytvoření 

R-12502 485 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určeného pro MČ Praha - Troja na aktivní politiku zaměstnanosti 

R-12381 486 18.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

R-12957 487 18.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva kultury 

R-12647 488 18.3.2014 k upravené Přihlášce hlavního města Prahy do sítě kreativních měst 
literatury UNESCO 

R-12270 489 18.3.2014 k návrhu na udělení grantů v oblasti Kongresového turismu na rok 2014 

R-12466 490 18.3.2014 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2014 z kapitoly 02 - Městská infrastruktura MČ Praha 15 

R-12589 491 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0285 - 
MZO MHMP v roce 2014 

R-12643 492 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 01 - rozvoj obce a v kap. 04 - školství, mládež a sport 

R-12498 493 18.3.2014 k návrhu na přijetí účelového neinvestičního transferu ze SFDI na 
financování oprav  průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu 
komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy v roce 2014 o tento transfer 

R-12078 494 18.3.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Národním 
divadlem na části komunikací Národní, Divadelní a  Masarykovo nábřeží 
za účelem generální opravy fasády budovy Národního divadla 

R-12741 495 18.3.2014 ke koordinaci akcí s významným dopravním omezením v roce 2014 

R-12421 496 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-12445 497 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - školství, mládež a sport v roce 
2014 

R-12566 498 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - školství, 
mládež a sport 

R-12531 499 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na rozvojový 
program "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 
vzdělání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014" pro 
1. čtvrtletí roku 2014 

R-12528 500 18.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu MŠMT 
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R-12664 501 18.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
financování programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 
SŠ a studentů VOŠ na období leden - červen 2014" 

R-12437 502 18.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé 
školství na území hlavního města Prahy 

R-12609 503 18.3.2014 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-12281 504 18.3.2014 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v 
působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

R-12669 505 18.3.2014 k převodu nevyčerpaných prostředků na projekty OPPA z rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2013 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 

R-12674 506 18.3.2014 k převodu nevyčerpaných prostředků na projekty OPPA a prostředků z 
rezervy OPPA z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2013 do rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2014 a k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-12328 507 18.3.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2014 

R-12486 508 18.3.2014 k návrhu na zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta hl.m. Prahou 

R-12688 509 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy odboru SVM MHMP 
přerozdělením mezi rozpočtovými položkami v rámci běžných výdajů 
kapitoly 08 

R-12042 510 18.3.2014 k návrhu na schválení výpovědi nájemní smlouvy č. 
NAN/58/01/012172/2007 

R-12499 511 18.3.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní 
smlouvě 

R-12159 512 18.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu s podnájemní smlouvou 

R-11802 513 18.3.2014 k návrhu na Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
č.VYP/23/02/007676/2012 uzavřené dne 28.2.2012 mezi hl.m. Prahou a 
Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s. 

R-11789 514 18.3.2014 k návrhu na výpůjčku pozemku parc. č. 640/95 v k.ú. Hlubočepy 
Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s. 

R-12046 515 18.3.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Staré Město, k.ú. Hloubětín, k.ú. 
Chodov, k.ú. Troja a k.ú. Ruzyně pro zřízení stavenišť v rámci staveb 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

R-11141 516 18.3.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Braník,  k.ú. Nusle, k.ú. Michle, k.ú. 
Podolí a k.ú. Záběhlice MČ Praha 4 pro stavbu „Revitalizace stávajících 
kontejnerových stání na území MČ Praha 4“ 

R-12266 517 18.3.2014 k žádostem městské části Praha - Zličín o souhlas s nabytím pozemků v 
k.ú. Zličín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha - 
Zličín, předložené podle § 13 odst. 4 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 
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R-07141 518 18.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví chodníků a veřejného osvětlení, 
kanalizační stoky DN 600, kanalizačního stoky DN 300 a pozemků parc. č. 
1332/108, parc. č. 1333/63 a parc. č. 3788/9, vše k.ú. Libeň z vlastnictví 
GEFION s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 
IČO: 267 69 689 do vlastnictví hlavního města Prahy za kupní cenu ve výši 
10.000,- Kč a na uzavření darovací smlouvy na finanční dar hlavnímu 
městu Praze ve výši 10.000,- Kč 

R-12425 519 18.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví komunikací, uličních vpustí, 
chodníků, veřejných parkovacích stání, veřejné zeleně a veřejného 
osvětlení a stanoviště tříděného odpadu a pozemků v k.ú. Vysočany z 
vlastnictví FINEP Harfa k.s. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, 
IČO: 27100626 do vlastnictví hlavního města Prahy za smluvní cenu ve 
výši 8.500,- Kč a uzavření darovací smlouvy na finanční dar od FINEP 
Harfa k.s. 

R-11687 520 18.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
SALOMONKA s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12575 521 18.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bohnice, Čakovice, Černý 
Most a Dolní Měcholupy z vlastnictví České republiky příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

R-09915 522 18.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Háje z vlastnictví 
společnosti Skanska a.s.do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12570 523 18.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dubeč a Krč z vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek 
hl.m. Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11583 524 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2083/7 v k.ú. Braník o 
výměře 60 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PREdistribuce, a.s., IČO: 273 76 516 

R-11531 525 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 575/2 v k.ú. Záběhlice o 
výměře 11 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Jaroslavy 
Krchové 

R-12007 526 18.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4277/24 o výměře 22 m2, 
k.ú. Žižkov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Vladimíra Kůse 

R-12194 527 18.3.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 896 ze dne 28.5.2013 k návrhu na 
úplatný převod pozemků parc. č. 2133/2, 2133/3, 2133/4, 2133/5 a 2133/6 
v k.ú. Bubeneč, obec Praha o celkové výměře 28 m2 z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti AUTO BÍLEK s.r.o. 

R-12343 528 18.3.2014 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 2355 ze dne 3.12.2013 k 
návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3094/1 o výměře 5.800 m2 v 
k.ú. Zbraslav 

R-12435 529 18.3.2014 k návrhu na úpravu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve 
vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Kongresové centrum Praha a.s. 

R-12316 530 18.3.2014 k Objednávce SMS brány Opencard 

R-3618 531 18.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1040/150 v k.ú. 
Hlubočepy, komunikace na pozemku parc. č. 1040/1, na části pozemku 
parc. č. 1039/1 s 1 ks kanalizační vpusti, na části pozemku parc. č. 
1040/150 s 5 ks kanalizačních vpustí a 15 stožárů veřejného osvětlení v 
k.ú. Hlubočepy z vlastnictví A.P.Capital s.r.o., IČO: 270 77 021 se sídlem 
163 00 Praha 6, Třanovského 320/9 do vlastnictví hl.m. Prahy 
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R-12813 532 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0902 FON MHMP v roce 
2014 

R-12768 533 18.3.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2014 

R-12769 534 18.3.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2014 

R-12580 535 18.3.2014 k průběhu implementace projektu poskytování podpory podnikatelům 
prostřednictvím projektu „Inovační vouchery v Praze“ - pilotní výzva 2013 

R-12672 536 18.3.2014 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 14. 1. 2014 k návrhu 
na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2014 

R-12928 537 18.3.2014 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/44 ze dne 
20. 6. 2013 

R-12302 538 18.3.2014 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy číslo NAN/8/03/002565/2004 

R-12708 539 18.3.2014 k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2010 až 2013 a 
jejich využití ke stejnému účelu v roce 2014 a použití výnosů z prodeje 
majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací 
hlavního města Prahy za rok 2013 

R-12405 540 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KULTURA v r. 2014 

R-12537 541 18.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

R-12745 542 18.3.2014 k uplatnění veřejného zájmu při sportovních a společenských akcích 
konaných na komunikacích hl.m. Prahy v roce 2014 

R-12657 543 18.3.2014 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 2252 ze dne 18. 12. 2012 a 
schválení nového znění Zásad pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání 
akcí v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže 

R-12722 544 18.3.2014 k výběru nejvhodnější nabídky a k realizaci objednávky veřejné zakázky 
malého rozsahu - "Zajištění cateringových služeb pro dětské medailisty z 
Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014" v rámci slavnostního 
přijetí kompetentním radním v Brožíkově síni 

R-12921 545 18.3.2014 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí 
v majetku hl.m. Prahy nesvěřených Statutem hl.m. Prahy městským 
částem schválených k prodeji po technologicky-funkčních celcích a na 
schválení textu vzorové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek 
včetně příslušenství 

R-13015 546 18.3.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-12908 547 18.3.2014 k návrhu programu jednání 37. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
27. 3. 2014 

R-12949 548 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Institut plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy 

R-13033 549 25.3.2014 k návrhu na schválení "Dodatku č. 1 k Escrow smlouvě" uzavřené mezi 
E.ON Czech Holding AG, Hlavním městem Prahou a Patria Finance, a.s. a 
k návrhu na schválení "Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci mezi 
akcionáři Pražské plynárenské Holding a.s. ze dne 4.1.2010" 
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R-12835 550 25.3.2014 k návrhu vyhovět/nevyhovět odvolání proti usnesení Rady HMP č. 53 ze 
dne 14. ledna 2014/Zastupitelstva HMP č. 34/6 ze dne 23. ledna 2014 k 
návrhu na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 
na rok 2014 

R-12401 551 25.3.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v užším 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na stavební práce s názvem "Oprava obvodového 
pláště kostela sv. Mikuláše", zahájené dnem 16.8.2013 odesláním 
oznámení užšího řízení v ISVZ US pod evidenčním číslem zakázky 
364966 

R-12409 552 25.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č. 42032 "Rekonstrukce budovy Divadla Pod 
Palmovkou po záplavě 2013" 

R-12806 553 25.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu k provedení 
geodetického doměření stavby č. 42032 "Rekonstrukce budovy Divadla 
Pod Palmovkou po záplavě 2013" 

R-12293 554 25.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro st. č. 4679 "Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, 
et. 0001 poldr s oddychovou zónou, 2. část" 

R-11106 555 25.3.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
- st. č. 4679 "Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, et. 0002 rozšíření 
poldru" 

R-13034 556 25.3.2014 k úkolu daného usnesením Rady hl.m. Prahy č. 475 ze dne 18.3.2014 
ohledně ověření  podmínky pro realizaci jednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce "Dodatečné stavební 
práce při realizaci staveb č. 9515 Myslbekova - Špejchar, č. 0080 Prašný 
most - Špejchar a č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, týkající se 19 
provozních souborů" 

R-12907 557 25.3.2014 k návrhu na uvolnění rezervy na přestavbu škol a akce MČ vytvořené v 
kap. 0461 rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 městským částem hl.m. Prahy 

R-12824 558 25.3.2014 k přípravě programového období 2014 - 2020 

R-13083 559 25.3.2014 k návrhu na schválení výsledků výběrového řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

R-11476 560 25.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 991/7, parc. č. 991/8 a parc. 
č. 991/18 v k.ú. Velká Chuchle z vlastnictví Vily Chuchle a.s. do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-12449 561 25.3.2014 k návrhu na prominutí nájemného za užívání "Občanské plovárny" ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 

R-12278 562 25.3.2014 k návrhu na stanovení valorizace nájemného v nájemních smlouvách na 
pronájem nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti SVM MHMP 

R-
12374A 

563 25.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka řešení 
AuditPro včetně implementace a podpory" 

R-12016 564 25.3.2014 k záměru odboru informatiky na realizaci veřejné zakázky Dodávka 
technologické podpory výrobce Check Point na dobu do konce roku 2014 

R-12400 565 25.3.2014 k objednávce služeb "Poskytování provozní podpory systému ISKŘ" 

R-12477 566 25.3.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Směrovače pro 
internetové připojení" 
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R-12071 567 25.3.2014 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2014 

R-12880 568 25.3.2014 k návrhu Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 
2020 

R-12790 569 25.3.2014 k návrhu Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
na území hl.m. Prahy na období 2014 až 2020 

R-12510 570 25.3.2014 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací hl.m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP za III. a IV. 
čtvrtletí 2013 

R-12937 571 25.3.2014 k návrhu udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 
2014 - program J5 

R-13038 572 25.3.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 547 ze dne 18.3.2014 k 
návrhu programu jednání 37. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27. 
3. 2014 

R-13096 573 25.3.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-12802 574 25.3.2014 k návrhu na podrobnější úpravu zřízení Pohotovostní pracovní skupiny pro 
řešení mimořádných událostí 

R-12876 575 25.3.2014 k požadavkům městských částí hl.m. Prahy na ponechání nevyčerpaných 
účelových prostředků, které jim byly poskytnuty z rozpočtu hl.m. Prahy v 
roce 2013 (příp. v r. 2012, v r. 2011, v r. 2010), k využití v roce 2014 

R-12565 576 25.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-12707 577 25.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na 
projekt financovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 

R-12751 578 25.3.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na 
financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací 

R-12698 579 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 8, MČ Praha 11, MČ Praha 18, MČ Praha 20 a MČ 
Praha 21 na výkon pěstounské péče 

R-12730 580 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 13, MČ Praha 19, MČ Praha 20, MČ Praha 21, MČ 
Praha 22, MČ Praha - Lysolaje a MČ Praha - Slivenec na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

R-12786 581 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 19, MČ Praha 20, MČ Praha - Libuš, MČ Praha - 
Lysolaje a MČ Praha - Satalice na aktivní politiku zaměstnanosti 

R-12648 582 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určeného pro MČ Praha - Troja na aktivní politiku zaměstnanosti 
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R-12583 583 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určeného pro MČ Praha - Libuš na aktivní politiku zaměstnanosti 

R-12597 584 25.3.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí 
poskytnuté v souvislosti s financováním akce v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro MČ Praha 14 

R-12819 585 25.3.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer z Evropského regionálního rozvojového fondu určeného pro MČ 
Praha 9 

R-12620 586 25.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Slivenec k uzavření dohody s 
Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-12700 587 25.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 22 k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-12747 588 25.3.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 13 k podání žádosti o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 

R-12841 589 25.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12839 590 25.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12842 591 25.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12852 592 25.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12858 593 25.3.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v roce 2014 

R-12157 594 25.3.2014 k návrhu na prominutí a odpis části smluvní pokuty za dlužníkem Dvojdům, 
s.r.o., IČO: 48589331 

R-11165 595 25.3.2014 k návrhu na prominutí a odpis části smluvní pokuty z kupní smlouvy za 
dlužníkem Energetické stavby, s. r. o., IČO: 45240728 

R-12927 596 25.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-12919 597 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 13, MČ Praha 21, MČ Praha - Lysolaje a MČ Praha - 
Slivenec na aktivní politiku zaměstnanosti 

R-12586 598 25.3.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na 
likvidaci léčiv 

R-11698 599 25.3.2014 k návrhu na smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 481, k.ú. Motol se společností PREdistribuce, a.s. 
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R-12214 600 25.3.2014 k návrhu vzorové nájemní smlouvy na dobu určitou pro pozemky svěřené 
do správy MZO MHMP 

R-12632 601 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů Technické správy 
komunikací hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava 

R-12646 602 25.3.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o., se sídlem Beranových 
140/695, Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
1.9.2014 

R-12720 603 25.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na 
"Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování 
na rok 2014" 

R-12718 604 25.3.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na 
zabezpečení rozvojového programu "Podpora soutěží a přehlídek v 
zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014, č.j. MSMT - 8 096/2013-1"

R-11431 605 25.3.2014 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

R-10374 606 25.3.2014 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 2419/20 o výměře 117 m2 v k.ú. 
Hostivař ve vlastnictví Mgr. Šárky Němečkové, za část pozemku parc. č. 
2417/9 o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 2419/19 o výměře 27 m2 
v k.ú. Hostivař ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-10608 607 25.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí staveb veřejného osvětlení v k.ú. Dubeč a v 
k.ú. Březiněves z vlastnictví CENTRAL GROUP technická infrastruktura 
s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12694 608 25.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Ďáblice z vlastnictví 
CENTRAL GROUP 23. investiční a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12222 609 25.3.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Malešice, k.ú. Petrovice, 
k.ú. Ruzyně a k.ú. Stodůlky z vlastnictví České republiky, právo 
hospodaření s majetkem státu pro Pražská kanalizace a vodní toky, státní 
podnik "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12536 610 25.3.2014 k návrhu na úplatné nabytí úpravy komunikace V Mezihoří a vybudovaných 
15 veřejných parkovacích stání včetně dopravního značení, chodníku 
podél komunikace V Mezihoří, gabionové zdi a 6 ks stromů veřejné zeleně 
na pozemcích parc. č. 4030/44 a parc. č. 4033 v k.ú. Libeň, bezúplatné 
nabytí těchto pozemků k.ú. Libeň z vlastnictví společnosti V Mezihoří a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/26 IČO: 24197157 do vlastnictví 
hlavního města Prahy a uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 
500,- Kč hlavnímu městu Praze 

R-11797 611 25.3.2014 k návrhu na úplatný převod tří částí pozemku parc. č. 424/22 v k.ú. Říčany 
u Prahy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Mgr. Aleny Dvořákové, 
Petra Olmra a Ing. Miroslava Vávry 

R-09551 612 25.3.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 
392/8, 392/9, 392/10, 392/11 a 392/12 vše v k.ú. Prosek, obec Praha z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Stavebního bytového družstva Praha 

R-11881 613 25.3.2014 k návrhu na Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 
VYP/23/08/006750/2009 uzavřené dne 1.9.2009 s Dopravním podnikem 
hl.m. Prahy, a.s. 
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R-11086 614 25.3.2014 k návrhu na prominutí nájemného za uživání pozemků v k.ú. Bubeneč ve 
vlastnictví hl.m. Prahy zasažených povodněmi v červnu 2013 

R-11790 615 25.3.2014 k návrhu na  vypořádání podílového spoluvlastnictví formou reálného 
rozdělení pozemku parc. č. 1450/1 v k.ú. Smíchov mezi INTREA-PIKO 
spol. s r.o. a hlavním městem Prahou 

R-12727 616 25.3.2014 k návrhu na pronájem šesti bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 

R-12793 617 25.3.2014 k návrhu na uzavření dodatků k platným smlouvám o nájmu bytu, resp. 
uzavření nových nájemních smluv k 295 bytům hlavního města Prahy 

R-12578 618 25.3.2014 k výpůjčce čerpadla PH-1200-GSV Městské části Praha 22 

R-12579 619 25.3.2014 k vypůjčce čerpadla PREVA 25 Městské části Praha - Kolovraty 

R-12225 620 25.3.2014 k uzavření objednávky (smlouvy) na dílčí veřejnou zakázku malého 
rozsahu na základě rámcové smlouvy na právní služby ve věci zpracování 
právního stanoviska k přezkoumání zákonnosti postupu v zadávacím řízení 
tří veřejných zakázek souvisejících s investiční akcí "Rekonstrukce budovy 
Dobronická" 

R-12726 621 25.3.2014 k nájmu části pozemku parc. č. 525/1 v k.ú. Holešovice Centru pro 
zajišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvkové organizaci 

R-12947 622 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy v roce 2014 

R-12710 623 25.3.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 

R-12799 624 25.3.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-12351 625 1.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Koncepce rozvoje a 
zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na období 
deseti let“ 

R-12431 626 1.4.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „Dodávka poukázek pro volnočasové aktivity zaměstnanců 
Městské policie hl. m. Prahy“ 

R-12413 627 1.4.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce „Zajištění provozu a servisu multifunkčních zařízení XEROX, 
provozovaných Městskou policii hl. m. Prahy na roky 2013 - 2016“ 

R-12929 628 1.4.2014 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2834/00 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - vymezení dvou traťových spojek metra C-D a D-C, příp. korekce 
vymezení úseku trasy metra D Pankrác - Nádraží Krč a stanice 
Olbrachtova v k.ú. Krč a k.ú. Nusle (MČ Praha 4) 

R-12930 629 1.4.2014 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - komunikační propojení Pražský okruh - Přátelství/Kutnohorská - 
změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy v k.ú. 
Uhříněves (MČ Praha 22) 

R-12932 630 1.4.2014 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy (Praha 16, Praha - Zbraslav - nové řešení území, vytvoření 
sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ) 

R-12938 631 1.4.2014 k návrhu zadání změny Z-1902/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy (výstavba rodinných domů Lysolaje) 

R-13118 632 1.4.2014 k valné hromadě společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 

R-13122 633 1.4.2014 k realizaci Fondu solidarity EU v ČR - povodně červen 2013 
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R-13018 634 1.4.2014 k záměru objednat nasvícení Petřínské rozhledny při příležitosti výročí 10 
let od vstupu ČR do Evropské unie 

R-12193 635 1.4.2014 k návrhu na vyhlášení grantů v oblasti Kongresového turismu pro rok 2014 
- II.kolo 

R-13112 636 1.4.2014 k návrhu na schválení dopisu primátora HMP generálnímu tajemníkovi 
OSN 

R-12229 637 1.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu č. 3145 TV Vinoř, etapa 0014 
Mechová 

R-12628 638 1.4.2014 k záměru na vydání 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 (veřejný opatrovník) 

R-12829 639 1.4.2014 k návrhu na využití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace 
ROPID a na poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci 
ROPID 

R-12922 640 1.4.2014 ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a k 
návrhu na volbu člena představenstva společnosti Operátor OPENCARD, 
a.s. 

R-12439 641 1.4.2014 k dalšímu postupu ve věci schváleného úplatného nabytí nemovitostí, 
budovy č. pop 2140 a pozemku parc. č. 2031/45 v k.ú. Chodov, z 
vlastnictví spol. TTP invest, a.s. do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 11, usnesením Zastupitelstva MČ 
Praha 11 č. 0004/24/Z/2013 ze dne 5.11.2013 

R-13135 642 1.4.2014 k návrhu personálních změn členů Majetkové komise Rady hlavního města 
Prahy 

R-13155 643 1.4.2014 k zveřejnění záměru MČ Praha 1 na prodej id. 7/8 pozemku parc. č. 31/1, 
jehož součástí je id. 7/8 domu čp. 821, Václavské náměstí 39, Praha 1, vše 
v k.ú. Nové Město, Praha 1 

R-13081 644 1.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 44 ze dne 14. 1. 2014 k Dodávce 
informačního systému podpory správy bytového fondu a souvisejících 
služeb, prováděných mandatáři MHMP 

R-12076 645 1.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka Trend 
Micro licence řešení zajišťující virtuální patching pro 2000 pracovních 
stanic“ 

R-12304 646 1.4.2014 k návrhu na ukončení Smlouvy o nájmu a správě č. D/39/267/01 ze dne 
30.12.1994 dohodou smluvních stran a uzavření nájemní smlouvy s 
Olivovou dětskou léčebnou, o.p.s., IČO: 25689371 

R-12546 647 1.4.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0504 a 
0544 a použití investičního fondu příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2014 

R-12850 648 1.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu odborů ZSP MHMP a FON MHMP v roce 
2014 v souvislosti s navrácením finančních prostředků u projektu 
CZ.2.17/2.1.00/30007 s názvem „Systém dalšího vzdělávání v sociálních 
službách“ financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita 
(OPPA) 

R-12662 649 1.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z kap. 
1016 a kap. 0504 formou účelové investiční dotace MČ Praha 8 v roce 
2014 
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R-12668 650 1.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za rok 2013 

R-12833 651 1.4.2014 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze za rok 
2013 

R-12755 652 1.4.2014 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání akce 7. 
Společenského setkání dobrovolných záchranných sborů ČR u příležitosti 
150. výročí vzniku českého hasičstva a na akci Drill fest army společnosti 
Agentura CI5 s.r.o. 

R-13173 653 1.4.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-12846 654 1.4.2014 k  návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 07 - Bezpečnost v roce 
2014 

R-12686 655 1.4.2014 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 v kapitole 07 - 
Bezpečnost a kapitole 08 - Hospodářství 

R-12767 656 1.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 66 ze dne 24. 1. 2012 k realizaci úkolů 
stanovených na základě cvičení výstavby protipovodňových opatření 
"Holešovice 2011", ve znění usnesení Rady HMP č. 1319 ze dne 13. 8. 
2013 

R-12644 657 1.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis části pohledávky za dlužníky Zuzanou 
Eklovou a Miladou Raisovou 

R-12601 658 1.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky za dlužníkem Miroslavem 
Legelem 

R-11291 659 1.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis smluvních sankcí za dlužníkem Česká 
inspekce životního prostředí, IČO: 41693205 

R-13097 660 1.4.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 2 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva kultury 

R-12823 661 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12843 662 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12856 663 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
běžných a kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12857 664 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
běžných výdajů v roce 2014 

R-12840 665 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v roce 2014 

R-12821 666 1.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12977 667 1.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha - Suchdol 

R-12663 668 1.4.2014 k návrhu na použití peněžních fondů příspěvkových organizací v 
působnosti OZV MHMP v r. 2014 

R-12870 669 1.4.2014 k záměru zavedení bezobslužného bezúplatného provozu na záchytných 
parkovištích P + R Běchovice a P+R Skalka 2 
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R-11543 670 1.4.2014 k žádosti Městské části Praha 5 o výpůjčku komunikací za účelem 
vyhrazeného parkování pro regulaci dopravy v klidu na vybraném území 
MČ P5 

R-12983 671 1.4.2014 k návrhu uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. INO/85/02/000100/2012 

R-12836 672 1.4.2014 k návrhu na přidělení účelových transferů z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určených na program "Podpora vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 (č.j. MSMT-33220/2013)" 

R-12603 673 1.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a 
vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014" 

R-12815 674 1.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u 
škol, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol, jejichž zřizovatelem 
jsou městské části hlavního města Prahy 

R-12978 675 1.4.2014 k návrhu na vyřazení uchazečky z konkursního řízení na funkci ředitele 
příspěvkové organizace Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 

R-12914 676 1.4.2014 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele příspěvkové 
organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola, se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 

R-12765 677 1.4.2014 k návrhu odpovědi Mgr. Michale Cilli na stížnost na ředitelku Střední 
zdravotnické školy, se sídlem Praha 10, Ruská 91 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města 
Prahy 

R-12901 678 1.4.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola pro 
zrakově postižené, Praha 2, nám Míru 19, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

R-12274 679 1.4.2014 k návrhu směny pozemku parc. č. 694/6, pozemku parc. č. 694/7 a části 
pozemku parc. č. 695 k.ú. Troja, ve vlastnictví Ing. Tomáše Balouna za 
část pozemku parc. č. 1664/1 k. ú. Troja ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-11034 680 1.4.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
VYP/23/01/001498/2004 uzavřené dne 30.4.2004 se Záchrannou brigádou 
kynologů Praha 

R-6234 681 1.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl vybudovaných v rámci stavby 
"Obytný soubor Na Kačence", k.ú. Miškovice, z vlastnictví fyzických osob 
do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12265 682 1.4.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2100/1 v k.ú. Bubeneč, 
obec Praha o výměře 62 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Alkham, a.s. 

R-12504 683 1.4.2014 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 11 a Praha - 
Kunratice (pozemky v k.ú. Háje a Kunratice) 

R-12661 684 1.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jinonice z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. 
Prahy „v likvidaci“ do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12635 685 1.4.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Michelská 
323/12, Praha 4 umístěném na pozemku parc. č. 898/1 a pozemku - 
zahrady parc. č. 899 k.ú. Michle 
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R-12514 686 1.4.2014 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 

R-09296 687 1.4.2014 k návrhu na  úplatný převod pozemku parc. č. 1868/3 v kat. území Kamýk 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti  PRONATAL, společnost 
s ručením omezeným 

R-12918 688 1.4.2014 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Chodov 

R-12958 689 1.4.2014 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Integrované centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Horní Poustevna 

R-13020 690 1.4.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 37. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 27. 3. 2014 

R-12630 691 1.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 12.2.2014 do 18.2.2014 

R-12772 692 1.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 26.2.2014 do 4.3.2014 

R-12832 693 1.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 5.3.2014 do 11.3.2014 

R-12773 694 1.4.2014 k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení geotechnického 
monitoringu při výstavbě stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba 9. 
etapa (SO 8101 - odvodňovací štola) 

R-12731 695 8.4.2014 k návrhu na poskytnutí finančního daru na spolufinancování výzkumu 
sloního herpes viru a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0262 a 0662 - OZV 
MHMP  v r. 2014 

R-12689 696 8.4.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě 

R-13157 697 8.4.2014 k záměru objednat letenky pro členy kapely The Tap Tap do Izraele za 
účelem vystoupení na Festival for people with special needs (Festival pro 
tělesně postižené osoby) 

R-12370 698 8.4.2014 k návrhu na schválení realizace ochrany bytových domů v ulici K 
Dubovému mlýnu v k.ú. Dejvice před zatápěním 

R-12420 699 8.4.2014 k zajištění převzetí správy zón placeného stání na území hlavního města 
Prahy 

R-12670 700 8.4.2014 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Spolupráce při 
organizaci informačně - vzdělávací kampaně pro veřejnost ke Dni Země 
2014" 

R-12297 701 8.4.2014 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při akcích ve volném čase dětí 
a mládeže v roce 2014 

R-12651 702 8.4.2014 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2014 

R-09732 703 8.4.2014 k návrhu směny pozemků v k.ú. Malešice ve spoluvlastnictví pana Ing. 
Jana Hlaváče, pana Václava Hlaváče a paní Věry Váchové za pozemky v 
k.ú. Malešice a část pozemku v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy a 
darování pozemku v k.ú. Malešice ve spoluvlastnictví pana Ing. Jana 
Hlaváče, pana Václava Hlaváče a paní Věry Váchové, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
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R-12572 704 8.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky PC a 
monitorů“ 

R-12776 705 8.4.2014 k návrhu nařízení hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení hl.m. Prahy č. 
11/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů 

R-12868 706 8.4.2014 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2014 z kapitoly 05 - Zdravotnictví a sociální oblast MČ Praha 1 

R-12699 707 8.4.2014 k záměru Odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky "Provedení 
projektových prací včetně TDI a výkon externího project managementu" 

R-12467 708 8.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na 
„Inženýrskogeologický průzkum stavby Provedení nutných 
zabezpečovacích prací, spočívajících v odstranění havarijního stavu částí 
staveb, ul. Nad Chaloupkami a ul. Horní Chaloupky“ 

R-13282 709 8.4.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-12968 710 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče pro MČ Praha 4 

R-12976 711 8.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 7 

R-13007 712 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha - Lysolaje a MČ Praha - Troja na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

R-12845 713 8.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu běžných výdajů v roce 2014 

R-12855 714 8.4.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2014 

R-12725 715 8.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2373 ze dne 3.12.2013 k návrhu na 
prominutí pohledávky za dlužníky Janem Blinkou, Michalem Fridrichem a 
Kristýnou Brichtovou 

R-12905 716 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a k návrhu na uzavření "Rámcové 
smlouvy o vypracování znaleckých posudků" v souvislosti s poskytováním 
grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2014

R-12828 717 8.4.2014 ke schválení výpůjčky zahradních kompostérů v rámci projektu "Podpora 
domácího kompostování občany hl. m. Prahy" 

R-12059 718 8.4.2014 k návrhu na schválení uzavření dodatků nájemních smluv 

R-12904 719 8.4.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola 
technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-12407 720 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-
12103A 

721 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-
12269A 

722 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 
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R-12912 723 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu odboru FON MHMP, oddělení EFRR, kap. 09 
v roce 2014 

R-12468 724 8.4.2014 k návrhu na změnu složení zástupců hl.m. Prahy v Krajské pracovní 
skupině pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu 
Životní prostředí v letech 2007 - 2013 

R-12585 725 8.4.2014 k odstranění staveb (hal) v k.ú. Kunratice 

R-12779 726 8.4.2014 k návrhu na udělení souhlasu s podnájemní smlouvou 

R-4784 727 8.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí stavby 4 ks stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných v k.ú. Dubeč z vlastnictví WEAL spol. s r.o., IČO: 00569887, 
se sídlem Přátelství 370, 104 00 Praha 10 do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12714 728 8.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2031/88 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu: 
Tiskárna Ministerstva vnitra, příspěvková organizace do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-12733 729 8.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1962/12 o výměře 18 m2 
v k.ú. Nusle z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12737 730 8.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/4 pozemku parc. č. 918/2 o výměře 
861 m2 v k.ú. Strašnice z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-11717 731 8.4.2014 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 městským částem Praha 10 a Praha 15 
(pozemky a stavby komunikací v k.ú. Záběhlice a stavba chodníku v k.ú. 
Hostivař) 

R-13159 732 8.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - Vnitřní správa v 
roce 2014 

R-12775 733 8.4.2014 k návrhu na zařazení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu dle varianty II.A usnesení vlády České 
republiky č. 818/2013 ze dne 30. října 2013, o změně usnesení vlády ze 
dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v následujících letech, ve 
znění usnesení vlády ze dne 3. května 2010 č. 321 

R-13239 734 8.4.2014 k návrhu na změnu organizační struktury a Organizačního řádu Magistrátu 
hlavního města Prahy 

R-12561 735 8.4.2014 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové 
hladině NN (přípojka) č. SOB/21/03/006185/2013 

R-12860 736 8.4.2014 k uzavření dodatku č. 2 k Souhrnu smluvních dohod č. 
DIL/21/07/005656/2011 

R-12041 737 8.4.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty se 
společností Development Florentinum s.r.o. 

R-12920 738 15.4.2014 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele s přijetím dědictví příspěvkovou 
organizací Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

R-13171 739 15.4.2014 k žádosti o doplnění programu jednání řádné valné hromady společnosti 
PPF banka a.s. svolané na 30. 4. 2014 
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R-13262 740 15.4.2014 k uzavření Memoranda o porozumění týkajícího se strategického 
partnerství ve skupině Pražská plynárenská 

R-12878 741 15.4.2014 k návrhu na "Zajištění administrace zadávacího řízení veřejné zakázky 
Přezkoumání hospodaření hl.m Prahy za kalendářní roky 2014 - 2017" 

R-12505 742 15.4.2014 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace - 
grantu na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu na 
rok 2014 

R-13333 743 15.4.2014 k memorandu o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového 
nádraží Praha-Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum 

R-13344 744 15.4.2014 k návrhu dodatku Akcionářské smlouvy mezi hl.m. Prahou a Českou 
republikou ve věci společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. ze dne 2. 
12. 2013 

R-12471 745 15.4.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 

R-11893 746 15.4.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m.Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č.3295 "TV Horní 
Počernice, etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2.část" 

R-12239 747 15.4.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 3145 TV Vinoř, 
etapa 0011 Sběrná 

R-12960 748 15.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů OMI MHMP 
na rok 2014 v kap. 02 - městská infrastruktura 

R-07398 749 15.4.2014 k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o výběru nejvhodnější 
nabídky ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby č. 3090 "TV Řeporyje, 
etapa 0023 - Kanalizace V." 

R-07135 750 15.4.2014 k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejné zakázce zhotovení stavby č. 0204 TV Nebušice, etapa 
0014 Nebušický sběrač 

R-12656 751 15.4.2014 k návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce svahu pod Letohrádkem a přilehlé části starého parku“ 

R-12879 752 15.4.2014 k návrhu na pronájem části pozemku parc. č. 274 k.ú. Hradčany 
společnosti FoodNavi s.r.o. pro pojízdný prodej 

R-12100 753 15.4.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov" 

R-12341 754 15.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 564 ze dne 5.5.2009 k novému ceníku 
pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy a k vyhodnocení provozu 
zóny placeného stání provozovaných na územích městských částí Praha 
1, 2, 3 a 7 za rok 2008 

R-12959 755 15.4.2014 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0461 a přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2014 v programech I.- VII. 

R-12915 756 15.4.2014 k návrhu na přidělení finančních prostředků na odstranění povodňových 
škod z r. 2013 na pražských sportovištích 

R-13259 757 15.4.2014 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. PhDr. Ivanu 
Vyskočilovi 

 



Schválená usnesení Rady HMP I. pololetí 2014 
 

 

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 44 z 91 

R-11357 758 15.4.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 669/1 o výměře 1.694 
m2 v k.ú. Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti 
ROLANO s.r.o., IČO: 24205257 

R-11517 759 15.4.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 558/1 k.ú. Kobylisy 

R-11952 760 15.4.2014 k návrhu na směnu pozemků parc. č. 1853/1,1853/7, 1853/8, 1853/9, 
1853/10, 1853/11, 1853/14, 1853/15, 1853/16, 1853/17, 1853/18, 1853/19, 
1853/20, 1853/102 a 1857/12 v k.ú. Podolí ve vlastnictví společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s., za pozemek parc. č. 2860/127 v k.ú. Stodůlky ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-13168 761 15.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1794 ze dne 30. 10. 2012 k 6. výzvě k 
předkládání projektových žádostí Operačního programu Praha - 
Adaptabilita 

R-10846 762 15.4.2014 k návrhu na schválení vzorové smlouvy pro zajištění vzdělávání v klíčové 
aktivitě 5 v rámci realizace projektu Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků financovaného z prostředků ESF z OPPA 

R-11769 763 15.4.2014 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky "OA Hovorčovická P3 - 
rekonstrukce elektroinstalace", Obchodní akademie Hovorčovická, U 
Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 

R-12853 764 15.4.2014 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště gastronomie, se sídlem 108 00 Praha 
10, U Krbu 45/521 

R-12760 765 15.4.2014 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele příspěvkové 
organizace Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola 
ekonomická, se sídlem Praha 8, Kollárova 5 

R-11436 766 15.4.2014 ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění technologické 
podpory pro servery SUN" 

R-12955 767 15.4.2014 k návrhu na schválení výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 

R-12946 768 15.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití peněžních fondů příspěvkových 
organizací hl.m. Prahy v roce 2014 

R-12754 769 15.4.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0544 a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2014 

R-13194 770 15.4.2014 k návrhu na jmenování ředitele odboru správních činností ve zdravotnictví 
a sociální péči Magistrátu hl.m. Prahy 

R-13300 771 15.4.2014 k návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
24.4.2014 

R-13381 772 15.4.2014 k návrhu na vyřízení podání Radě hl.m. Prahy 

R-13055 773 15.4.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro stavební záměr „Stavba č. 0088, TV Libuš, etapa 0012 - Obchvatová 
komunikace“ v k.ú. Cholupice, Kunratice a Písnice, v MČ Praha 12, Praha - 
Libuš a Praha - Kunratice 

R-12602 774 15.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis pohledávky za dlužníky Janou Hembalovou, 
Zdeňkem Telaříkem a Hugem Titěrou 

R-12311 775 15.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis smluvní pokuty za dlužníkem René Pavlů 
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R-12695 776 15.4.2014 k návrhu na prominutí a odpis smluvní pokuty a úroků z prodlení za 
dlužníkem Jitkou Ditterovou 

R-13010 777 15.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určený 
na sociálně-právní ochranu dětí u obcí 

R-13105 778 15.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 18 

R-12650 779 15.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 14 

R-12875 780 15.4.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum 
hlavního města Prahy 

R-12851 781 15.4.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 
hlavního města Prahy 

R-12759 782 15.4.2014 k návrhu na zvýšení rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 o účelový investiční 
transfer ze SFDI na "Protihluková opatření na dokončených stavbách" pro 
OMI MHMP 

R-12953 783 15.4.2014 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce 

R-12910 784 15.4.2014 k návrhu na pronájem částí pozemků parc. č. 1776/2, 1798/1, 1779, 1780 
k.ú. Bubeneč společnosti AKANT ART, v.o.s. pro zařízení staveniště 

R-12988 785 15.4.2014 k návrhu opatření k odstranění nedostatku zjištěného při inspekční činnosti 
přijatému odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města 
Prahy vůči ředitelce Mateřské školy speciální, Praha 8, Drahaňská 7 

R-13041 786 15.4.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-12353 787 15.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1120 ze dne 25.6.2013 k žádosti 
městské části Praha 10 o souhlas s bezúplatným nabytím nemovitostí v 
k.ú. Strašnice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské 
části Praha 10, předložené podle § 13 odst. 4 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 

R-12781 788 15.4.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní 
smlouvě 

R-12487 789 15.4.2014 k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

R-12562 790 15.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-08348 791 15.4.2014 k návrhu směny pozemku parc. č. 707/2 o výměře 2 m2 v k.ú. Malá Strana 
ve vlastnictví společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., IČO: 499 71 361 za 
pozemek parc. č. 1039/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Malá Strana ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
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R-12675 792 15.4.2014 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 městským částem Praha 14 a 
Praha - Nebušice 

R-13070 793 15.4.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-13026 794 15.4.2014 k návrhu na prodloužení doby pronájmu bytů, na změnu doby pronájmu 
bytů, na pronájem jiných bytů a k novým pronájmům bytů hl.m. Prahy 

R-13023 795 15.4.2014 k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytu, resp. uzavření 
nových nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy 

R-12916 796 15.4.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy seniorům 

R-12330 797 15.4.2014 k návrhu na vyslovení stanoviska HMP k devíti dohodám o vzájemné 
výměně bytů 

R-12993 798 15.4.2014 k návrhu na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická a na vyhlášení nového výběrového řízení 

R-13150 799 15.4.2014 k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42000 - 
Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 

R-13337 800 15.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa 

R-12866 801 15.4.2014 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem hlavního 
města Prahy - na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 

R-13078 802 15.4.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu Havarijní oprava 
tlakového potrubí rozvodu vody v budově Nové radnice 

R-13127 803 15.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 19.3.2014 do 25.3.2014 

R-13189 804 15.4.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-12931 805 22.4.2014 k návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ hl.m. 
Prahy - „posílení tramvajové sítě v centru“ v k.ú. Nové Město a k.ú. 
Vinohrady (MČ Praha 1 a MČ Praha 2) 

R-13204 806 22.4.2014 ke schválení oznámení o zahájení řízení o návrhu územního opatření o 
změně stavební uzávěry stanovené nařízením Rady hlavního města Prahy 
č. 14/2001 Sb. HMP  ze dne 26.6.2001, pro městskou kolejovou dopravu v 
hlavním městě Praze, zrušením částí této uzávěry 

R-13006 807 22.4.2014 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací v působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního 
ruchu MHMP 

R-13176 808 22.4.2014 k návrhu na přiznání odměn k ocenění pracovních zásluh při dovršení 
životního jubilea ředitelům příspěvkových organizací v působnosti odboru 
kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP 

R-11219 809 22.4.2014 k záměru odboru památkové péče MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace" 

R-13133 810 22.4.2014 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě 
sdružení obcí České dědictví UNESCO konané dne 25. 4. 2014 
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R-12994 811 22.4.2014 k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory 
aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014" a 
"Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 
2014", finančního zajištění akcí pořádaných v oblasti národnostních 
menšin a integrace cizinců v roce 2014 

R-12825 812 22.4.2014 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha 
III. 

R-13242 813 22.4.2014 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2014 

R-11607 814 22.4.2014 k odůvodnění veřejné zakázky Dodávka chemických posypových 
prostředků a roztoků pro zimní údržbu pozemních komunikací v hl.m. 
Praze 

R-13024 815 22.4.2014 k návrhu na využití prostředků investičního fondu příspěvkové organizace 
TSK HMP 

R-12612 816 22.4.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0012 Hodkovská 

R-12863 817 22.4.2014 k návrhu na přiznání odměny k ocenění pracovních zásluh při dovršení 
životního jubilea ředitelkám příspěvkových organizací zřízených hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

R-12331 818 22.4.2014 k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "Střední škola 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu Miramare" 

R-13128 819 22.4.2014 k návrhu o vydání stanoviska ve věci povolení výuky některých předmětů v 
cizím jazyce v příspěvkové organizaci Gymnázium, Praha 8, U Libeňského 
zámku 1 

R-13091 820 22.4.2014 k návrhu na využití finančních prostředků investičního fondu, rezervního 
fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním 
městem Prahou v roce 2014 a k návrhu na úpravu limitu prostředků na 
platy a počtu zaměstnanců v kap. 0416 

R-12369 821 22.4.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadačnímu 
fondu Cesta ke vzdělání pro rok 2014 

R-12925 822 22.4.2014 k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání s nemovitým majetkem 
hlavního města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 5 
(nemovitosti školského areálu v k.ú. Hlubočepy, na adrese Pod Žvahovem 
463, Praha 5) 

R-13110 823 22.4.2014 k návrhu na vyjmutí projektu CZ.2.16/3.3.00/22585 z financování v rámci 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

R-13263 824 22.4.2014 k objednávce služeb - Poskytování odborných poradenských služeb při 
přípravě podkladů k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na „Rozvoj, 
integrace a zajištění provozu ekonomických IS hl.m. Prahy" 

R-13182 825 22.4.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Rámcová smlouva na dodávky tiskáren, skenerů a multifunkčních 
barevných zařízení" 

R-13183 826 22.4.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek řízení veřejné 
zakázky "Rámcová smlouva na dodávky tiskáren, skenerů a multifunkčních 
barevných zařízení" 

R-13222 827 22.4.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Dodávka technologické podpory výrobce Check Point na dobu do konce 
roku 2014" 
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R-13226 828 22.4.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Dodávka technologické podpory výrobce Check Point na dobu do 
konce roku 2014" 

R-13442 829 22.4.2014 ke zproštění mlčenlivosti auditora společnosti 

R-13384 830 22.4.2014 k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 410 ze dne 11. 3. 2014 
k záměru novely Statutu hlavního města Prahy 

R-12138 831 22.4.2014 k žádosti městské části Praha 17 o svěření bytových domů v ulici 
Makovského č. pop. 1146, 1147 a 1148 se zastavěnými a funkčně 
příslušnými pozemky v k.ú. Řepy z vlastnictví hlavního města Prahy do 
správy městské části Praha 17 

R-13050 832 22.4.2014 k návrhu na uplatnění Výzvy MMR ČR k předkládání žádostí o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v letech 1997 - 2013 ve smlouvách mezi MMR ČR a hl.m. Praha 

R-13371 833 22.4.2014 k návrhu systémových řešení konkrétních oblastí nedostatků zjišťovaných 
odborem OKC MHMP v rámci kontrolních činností zabezpečovaných tímto 
odborem 

R-12998 834 22.4.2014 k návrhu na schválení uzavření dodatků k nájemním smlouvám 

R-13099 835 22.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 02 a 03 (v rámci schváleného rozpočtu na stavby snížení položky 
rozpočtu 6121 - stavební práce a navýšení položky 6130 - výkupy 
pozemků k zajištění úhrady výkupů pozemků, schváleného v Zastupitelstvu 
hl.m. Prahy) 

R-13013 836 22.4.2014 k návrhu usnesení Rady hl.m. Prahy předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke 
schválení originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku 
hl.m. Prahy 

R-13109 837 22.4.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu "Konzultační a 
poradenská činnost týkající se zejména oblastí vnějších vztahů, public 
relations a dále vypracování veřejných projevů, úvodních slov" 

R-13413 838 22.4.2014 k revitalizaci Malostranského náměstí - příprava návrhu zadání a podkladů 
pro vypsání ideové soutěže 

R-13432 839 22.4.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 771 ze dne 15.4.2014 k 
návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
24.4.2014 

R-13359 840 22.4.2014 k informaci o výsledku mimořádné kontroly vybraných úseků hospodaření, 
zejména zadávání veřejných zakázek v období let 2008 - 2012 v 
příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města Prahy se sídlem 
Kundratka 19, Praha 8 

R-13457 841 22.4.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13258 842 22.4.2014 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-13152 843 22.4.2014 ke schvalování Účetních závěrek za HMP a jím zřízené příspěvkové 
organizace 

R-12364 844 22.4.2014 k návrhu na prominutí sankcí z prodlení za dlužníkem Bytové družstvo 
Toušeňská 577 a 578 

R-13095 845 22.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra pro MČ Praha 3, MČ 
Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 14 a MČ Praha - Libuš na program 
"Podpora integrace cizinců - Emergentní projekty" 
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R-13147 846 22.4.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní 
aktivity 

R-13086 847 22.4.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Lysolaje k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na její vytvoření 

R-13130 848 22.4.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 13 k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-13036 849 22.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - KULTURA v r. 2014 

R-13067 850 22.4.2014 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, uzavřené mezi hl.m. 
Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a 
společností Metrostav a.s. na pozemní komunikace ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 

R-12877 851 22.4.2014 k návrhu na financování akce Městskou částí Praha 2 na majetku hl.m. 
Prahy, který je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

R-13003 852 22.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro 
rok 2014" - modul B 

R-13037 853 22.4.2014 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-13075 854 22.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-13004 855 22.4.2014 k návrhu úpravy rozpočtu v kapitole 04 - školství, mládež a sport v roce 
2014 

R-12954 856 22.4.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra - Vyšší odborná škola s.r.o., 
se sídlem Slovačíkova 400/1, Praha 9 

R-12567 857 22.4.2014 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností České dráhy, a.s. 

R-12811 858 22.4.2014 k žádostem městské části Praha 20 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 20, 
předložených podle § 13 odst. 4 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 

R-12485 859 22.4.2014 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 u ZŠ v 
k.ú. Černý Most) 

R-12705 860 22.4.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Stodůlky MČ Praha 13 pro stavbu 
"Úprava komunikace Prusíkova - Janského" 
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R-12761 861 22.4.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí stavebních úprav stávající komunikace 
označené jako NN 735 na pozemku parc. č. 520, k.ú. Radlice, Praha 5, při 
ulici Výmolová z vlastnictví Skanska Reality a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

8809 862 22.4.2014 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví komunikací, chodníků, veřejné 
zeleně a veřejného osvětlení, kanalizačních stok, vodovodních řadů a 
pozemku parc. č. 509/15 k.ú. Střížkov z vlastnictví FINEP Prosek k.s. se 
sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, IČO: 26762382 do vlastnictví 
hlavního města Prahy za smluvní cenu ve výši 7.000,- Kč a přijetí 
finančního daru od FINEP Prosek k.s. 

R-12607 863 22.4.2014 k návrhu na úplatný převod pozemkové parcely č. PK 170/2 v k.ú. 
Horoměřice, obec Horoměřice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví obce 
Horoměřice 

R-12884 864 22.4.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

R-13117 865 22.4.2014 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu 
nájemních bytů 

R-13107 866 22.4.2014 k návrhu na pronájem náhradních bytů 

R-13198 867 22.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 26.3.2014 do 1.4.2014 

R-13385 868 22.4.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-13336 869 29.4.2014 k přípravě vydání územních opatření o stavebních uzávěrách pro vybrané 
komunikační stavby 

R-12962 870 29.4.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy

R-13197 871 29.4.2014 k agendě Smart Cities a ke strategickému dokumentu Smart Prague 

R-13345 872 29.4.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti PPF banka a.s. konané dne 30. 4. 2014 

R-13296 873 29.4.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané 
dne 5. 5. 2014 

R-13216 874 29.4.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané 
dne 30. 4. 2014 

R-13354 875 29.4.2014 k záměru objednat catering na uvítací recepci 12. Mezinárodního fóra o 
statistice v cestovním ruchu 

R-12633 876 29.4.2014 k návrhu na vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2014 

R-10005 877 29.4.2014 k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů TSK HMP v kapitole 03 - 
Doprava na financování akce Svatovítská - hluk 

R-13353 878 29.4.2014 k průběhu jednání o možnosti zavedení nízkoemisních zón na území 
hlavního města Prahy 

R-13139 879 29.4.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru zhotovitele na "Dodatečné 
stavební práce při realizaci staveb č. 9515 Myslbekova - Špejchar, č. 0080 
Prašný most - Špejchar a č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka, týkající se 19 
provozních souborů" 

R-12296 880 29.4.2014 k návrhu na výmaz Pražské restaurace, státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Praha 2, Náplavní 6, IČO: 000 63 258 z obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze 
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R-12874 881 29.4.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1002 v k.ú. Michle z 
podílového spoluvlastnictví PhDr. Věry Míškové - id. 1/2 a Miroslava 
Košlera - id. 1/2 do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12336 882 29.4.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Bohnice, ze 
spoluvlastnictví Ing. Tomáše Triebenekla - id. 1/2 a RNDr. Pavly 
Triebeneklové - id. 1/2 do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-13436 883 29.4.2014 k návrhu na postup hl.m. Prahy v souvislosti s rozsudkem Městského 
soudu v Praze č.j. 15 Co 456/2013-365 

R-13156 884 29.4.2014 k návrhu na stanovení výše platu řediteli příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP 

R-
11003A 

885 29.4.2014 k návrhu schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do 
majetku hl.m. Prahy 

R-12237 886 29.4.2014 k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "Akademické 
gymnázium, P1 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení", Štěpánská 22, 
Praha 1 

R-13328 887 29.4.2014 k valné hromadě společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

R-13526 888 29.4.2014 k volbě člena dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost 

R-12948 889 29.4.2014 ke zrušení veřejné zakázky s názvem „Služba provedení zadávacího řízení 
- soutěžního dialogu k veřejné zakázce na řešení elektronické 
jízdenky/elektronického kuponu PID a elektronického prostředku pro 
placení dalších veřejných služeb v hl. m. Praze a poskytování souvisejících 
služeb“ 

R-13485 890 29.4.2014 k uzavření smlouvy mezi HMP a společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

R-12480 891 29.4.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Implementace 
prohlížečky základních registrů na vybrané MČ Hlavního města Prahy“ 

R-13537 892 29.4.2014 k uzavření smlouvy mezi HMP a společnosti Operátor OPENCARD, a.s. 

R-13428 893 29.4.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování 
poradenských služeb a příprava podkladů pro nákup elektřiny a zemního 
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro organizace a orgány 
HMP" 

R-13562 894 29.4.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-13587 895 29.4.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 402 ze dne 4. 3. 2014 k 
organizačním záležitostem členů Rady HMP 

R-13576 896 29.4.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13289 897 29.4.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území (VRÚ) 
pro stavební záměr „Komplexní telematický dohledový systém (KTDS) na 
ulici Strakonická, na pozemcích parc. č. 4988, 5043/8 k.ú. Smíchov a parc. 
č. 1753/3 k.ú. Hlubočepy“ 

R-13280 898 29.4.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavebního záměru „Stavba (montáž) plechového 
komínu pro krbová kamna na RD“, v ul. Nad Elektrárnou 1748/35, na  
pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Záběhlice, Praha 10 
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R-13471 899 29.4.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro místní komunikaci spojující 
komunikaci Nekvasilova a Za Invalidovnou s místními komunikacemi U 
Invalidovny a Pernerova pro ,,Novostavbu souboru bytových domů“ mezi 
ul. U Invalidovny a U Sluncové, na pozemcích parc. č. 719/2-8, 693/123, 
693/124, 693/152, 693/244 a 708 k.ú. Karlín, Praha 8 

R-12926 900 29.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
Praha - Slivenec 

R-13022 901 29.4.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

R-13108 902 29.4.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 8 

R-13148 903 29.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 19, MČ Praha 20, MČ Praha 21, MČ Praha - Libuš, 
MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Slivenec a MČ Praha - Troja na aktivní 
politiku zaměstnanosti 

R-13031 904 29.4.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 

R-12869 905 29.4.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy 

R-13177 906 29.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 51 ze dne 14. 1. 2014 ke schválení 
projektů v rámci 12. výzvy Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 
podniků 

R-12827 907 29.4.2014 k návrhu směny dvou částí pozemku parc.č. 2608/1 v k. ú. Záběhlice ve 
vlastnictví Romana Brabce za část pozemku parc. č. 2599/5 v k.ú. 
Záběhlice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12992 908 29.4.2014 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Krč 

R-13294 909 29.4.2014 ke schválení ukončení smlouvy s vybranými zhotoviteli na Externí služby v 
oblasti zpracování odborných expertních posudků pro posouzení 
ekonomické výhodnosti, efektivity a realizovatelnosti projektů pro potřeby 
12. výzvy OPPK a dalších vyhlášených výzev do konce současného 
programového období, DIL/02/01/002102/2013 

R-13286 910 29.4.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště, Praha 4, Ohradní 57, v rejstříku škol a školských zařízení - 
navýšení oborové kapacity 

R-13209 911 29.4.2014 k návrhu na povolení výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě 
střední školy příspěvkové organizace Střední škola dostihového sportu a 
jezdectví, se sídlem 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, U Závodiště 325/1 

R-13172 912 29.4.2014 k návrhu na přidělení finančních prostředků spolku Český paralympijský 
výbor na vyhlášení nejlepšího handicapovaného sportovce Prahy a České 
republiky za rok 2013 

R-13260 913 29.4.2014 k výběru správců stanovišť taxislužby 
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R-12872 914 29.4.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2780/29, parc. č. 2780/30 a 
parc. č. 2780/31, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 2463-2465, vše v kat. území Stodůlky 

R-13052 915 29.4.2014 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 

R-13146 916 29.4.2014 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 

R-13483 917 29.4.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 24. 4. 2014 

R-13196 918 29.4.2014 k návrhu na 4. úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 2014 

R-13053 919 29.4.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 12.3.2014 do 18.3.2014 

R-13254 920 29.4.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 

R-13538 921 29.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 ve znění 
usnesení Rady HMP č. 830 ze dne 22. 4. 2014 

R-13201 922 29.4.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro 
příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP" 

R-13569 923 29.4.2014 ke zproštění mlčenlivosti před Vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny k 
prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard 

R-12820 924 29.4.2014 ke schválení znění zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce 
"Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním 
odpadem na území hl.m. Prahy" 

R-13252 925 13.5.2014 k návrhu na použití finančních prostředků fondu odměn příspěvkové 
organizace Správa služeb hlavního města Prahy 

R-13674 926 13.5.2014 k návrhu zástupců HMP do odborných poradních orgánů Rady Asociace 
krajů ČR 

R-13703 927 13.5.2014 k návrhu na zařazení bodu na pořad jednání řádné valné hromady 
společnosti Pražské služby, a.s. 

R-13090 928 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava 

R-13049 929 13.5.2014 k možnosti změny právní formy Technické správy komunikací hlavního 
města Prahy z příspěvkové organizace na obchodní společnost 

R-13276 930 13.5.2014 k rozhodnutí o uzavření rozhodčí smlouvy se společností Inženýring 
dopravních staveb, a.s. 

R-12797 931 13.5.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 
Komunikace II. 

R-12463 932 13.5.2014 k zpřesnění zajištění financování stavby č. 6963 - Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0001 - nová vodní linka v 
letech 2014 - 2017 v rámci ceny díla „Sdružení ÚČOV Praha“ 5.800 mil. Kč

R-12970 933 13.5.2014 k návrhu na zvýšení kapitálových výdajů rozpočtu hl.m. Prahy odboru SVM 
MHMP v kapitole 0283 za účelem financování akcí zabezpečovaných 
prostřednictvím společnosti Kolektory Praha a.s. 
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R-12417 934 13.5.2014 k návrhu na použití investičního fondu a fondu odměn příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy 

R-12933 935 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření I. 

R-13295 936 13.5.2014 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a ředitelkám příspěvkových 
organizací v působnosti SMS MHMP 

R-12415 937 13.5.2014 k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "Gymnázium U 
Libeňského zámku-rekonstrukce okenních výplní“, Gymnázium u 
Libeňského zámku, Praha 8, U Libeňského zámku 1 

R-12240 938 13.5.2014 k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "Střední škola 
technická, Zelený pruh, P4 - rekonstrukce střechy dílen", Zelený pruh 
1294, Praha 4 

R-12782 939 13.5.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky "DM a 
ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rekonstrukce sociálních zařízení" 

R-13129 940 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-13136 941 13.5.2014 k návrhu na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014 

R-12935 942 13.5.2014 k prověření možného využití majetku hl.m. Prahy v lokalitě Florenc 

R-12690 943 13.5.2014 k návrhu dalšího postupu  MČ Praha 5 při nakládání se svěřeným 
nemovitým majetkem v k.ú. Smíchov (osada Buďánka) 

R-4909 944 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2869/235 o výměře 164 
m2 v k.ú. Krč z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví paní 
Jaroslavy Čermákové 

R-08306 945 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc. č. 788/1 - odděleny a 
nově označeny dle GP č. 1908-48/2011 jako pozemek parc. č. 788/68 (29 
m2), parc. č. 788/70 (50 m2), parc. č. 788/72 (65 m2), parc. č. 788/73 (73 
m2), parc. č. 788/74 (77 m2), parc. č. 788/75 (78 m2), parc. č. 788/76 (112 
m2), vše v k.ú. Ruzyně z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví a 
spoluvlastnictví fyzických osob 

R-12044 946 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 434/56, parc. č. 434/61 a 
parc. č. 434/65 , vše v k.ú. Motol z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
fyzických osob 

R-12697 947 13.5.2014 k návrhu na úplatný převodu části pozemku parc. č. 3134 v k.ú. Krč z 
vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Doc. MUDr. Mgr. Milana 
Jirsy, CSc. 

R-12789 948 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 928/13 a částí pozemků 
parc. č. 928/1 a parc. č. 1713 v kat. území Troja 

R-12817 949 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2092/11 k.ú. Břevnov 

R-12830 950 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3477/274 k.ú. Břevnov 

R-12838 951 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1830/2 k.ú. Kobylisy 

R-12991 952 13.5.2014 k návrhu směny části pozemku parc. č. 3648/1 v k.ú. Libeň ve vlastnictví 
IMU a.s. za pozemek parc. č. 3648/2 a část pozemku parc. č. 3650 v k.ú. 
Libeň ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12334 953 13.5.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Podolí z vlastnictví společnosti 
GEOSAN GAMA, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 
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R-12634 954 13.5.2014 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 908 v k.ú. Dejvice 

R-13543 955 13.5.2014 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky „Dodávka 
elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města 
Prahy na roky 2015 a 2016“ 

R-13341 956 13.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace 
zadávacího řízení na dodávku energií pro veřejné osvětlení pro roky 2015 
a 2016“ 

R-13681 957 13.5.2014 k Informaci pro Radu HMP o rozhodnutích ÚOHS ve věci veřejné zakázky 
„Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících 
zařízení na území hlavního města Prahy“ 

R-12719 958 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů 
a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ 

R-12816 959 13.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2880, parc. č. 2881, parc. č. 
2882, parc. č. 2883, parc. č. 2884, parc. č. 2885 a částí pozemků parc. č. 
2780/128 a parc. č. 2780/130 dle GP č. 4714-186/2013 oddělené a nově 
označené jako parc. č. 2780/547, parc. č. 2780/548 a parc. č. 2780/549, z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 
2272-2277, vše v kat. území Stodůlky 

R-13029 960 13.5.2014 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy pro rok 2014 v oblasti 
zdravotnictví 

R-13141 961 13.5.2014 k zakázce malého rozsahu na poskytování mobilních telekomunikačních 
služeb pro hlavní město Prahu 

R-12787 962 13.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Právní služby pro 
odbor informatiky“ 

R-13267 963 13.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenské služby 
pro oddělení pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí“ 

R-13163 964 13.5.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - st. 
č. 4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, et. 0002 rozšíření poldru 

R-13721 965 13.5.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13203 966 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 2, MČ Praha 4 a MČ Praha 18 na výkon pěstounské 
péče 

R-13245 967 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 9 

R-13368 968 13.5.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na 
úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné 
železniční osobní dopravě v roce 2014 

R-13370 969 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra poskytnutý v souvislosti s 
financováním akce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro MČ Praha 18 
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R-13378 970 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 13 a MČ Praha - Lysolaje na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

R-13397 971 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 11 

R-13400 972 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 3 

R-13407 973 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na zajištění 
bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů, pro MČ Praha 6 a MČ Praha 7 

R-13248 974 13.5.2014 k návrhu plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS 
a.s. na rok 2014 - konečný návrh 

R-13191 975 13.5.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Suchdol k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Štěpkovač a zahradní 
kompostéry pro občany městské části Praha - Suchdol" 

R-13418 976 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer z Evropského regionálního rozvojového fondu určený pro MČ 
Praha 9 

R-13415 977 13.5.2014 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 21 z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 

R-13143 978 13.5.2014 k návrhu na použití prostředků z peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 
kultura v r. 2014 

R-13162 979 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - OZV MHMP a navýšení 
celkových nákladů inv. akce v r. 2014 

R-13199 980 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - OZV MHMP v r. 2014 

R-13421 981 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0962 OZV MHMP 

R-13044 982 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů TSK HMP a OMI MHMP 
v kapitole 03 - Doprava 

R-13101 983 13.5.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 5 a Městskou částí Praha 10 na majetku hl.m. 
Prahy, který je ve správě TSK hl.m. Prahy 

R-13223 984 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních 
školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 (č.j. MSMT-
33232/2013)" 

R-13240 985 13.5.2014 k návrhu na přidělení neinvestičního transferu z MŠMT pro hlavní město 
Prahu určeného na program "Programy státní podpory práce s dětmi a 
mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015" 
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R-13303 986 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro 
rok 2014" - modul A 

R-13188 987 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-13214 988 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u 
předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou 
městské části hlavního města Prahy 

R-13221 989 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2014 u 
škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou 

R-12774 990 13.5.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
Náhorní, se sídlem 182 00 Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 

R-12771 991 13.5.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště gastronomie, se sídlem 108 00 Praha 10, U Krbu 45/521 

R-12943 992 13.5.2014 k návrhu na změnu zápisu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava 
Ježka, se sídlem 140 00 Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

R-13080 993 13.5.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kapitole 04 - 
Školství, mládež a sport projektu financovaného v rámci Operačního 
programu Praha - Adaptabilita z roku 2013 do roku 2014 

R-13281 994 13.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu odboru FON MHMP, oddělení ESF a EFRR, 
kap. 09 v roce 2014 

R-13250 995 13.5.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-12812 996 13.5.2014 k žádosti městské části Praha 17 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků včetně komunikačních staveb a příslušenství v k.ú. Řepy z 
vlastnictví ČR - Armádní Servisní, příspěvková organizace, do vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 17, předložené 
podle § 13 odst. 4 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 

R-12764 997 13.5.2014 k žádosti městské části Praha - Zbraslav o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky - DIAMO, státní 
podnik, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části 
Praha - Zbraslav, předložené podle § 13 odst. 4 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 

R-12273 998 13.5.2014 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 20 (pozemek v k.ú. 
Horní Počernice) 

R-12622 999 13.5.2014 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 10 (pozemky u škol) 
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R-12479 1000 13.5.2014 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 10 (zeleň u bytových 
domů v k.ú. Vršovice) 

R-12734 1001 13.5.2014 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 věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní Počernice) 

R-12307 1002 13.5.2014 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 16 (dvě stavby 
veřejného osvětlení v k.ú. Radotín) 

R-11189 1003 13.5.2014 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 22 

R-10563 1004 13.5.2014 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a 
školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 a 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 9 (pozemky v k.ú. Střížkov) 

R-12862 1005 13.5.2014 k návrhu na schválení výpovědí z nájemních smluv 

R-13030 1006 13.5.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní 
smlouvě 

R-12871 1007 13.5.2014 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení služebností 

R-12568 1008 13.5.2014 k návrhu na uzavření smluv o zřízení služebnosti umístění kabelového 
vedení a stožárů veřejného osvětlení 

R-12864 1009 13.5.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. NAN/83/01/005370/2012 uzavřené dne 25.6.2012 mezi Hlavním městem 
Prahou, jako pronajímatelem a Integračním centrem Praha, o.p.s., jako 
nájemcem 

R-12969 1010 13.5.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běchovice, Čimice, Dolní 
Měcholupy, Dubeč, Radotín, Ruzyně a Řeporyje z vlastnictví České 
republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 odst. 1 zákona č. 
503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

R-13100 1011 13.5.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí parkovacího zálivu na pozemku parc. č. 
2147 v k.ú. Vysočany z vlastnictví Tulipa Rokytka, s.r.o. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-13106 1012 13.5.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 197 o výměře 117 m2 a 
parc. č. 202 o výměře 323 m2 v k.ú. Sedlec z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-13265 1013 13.5.2014 k návrhu na výpůjčku dvora a garáže objektu Cihelná 548/4, Praha 1, k.ú. 
Malá Strana obecně prospěšné společnosti Containall, o.p.s., IČO: 
01343939 
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R-13195 1014 13.5.2014 k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou 
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy

R-13219 1015 13.5.2014 k návrhu na zařazení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu dle varianty II.A usnesení vlády České 
republiky č. 818/2013 ze dne 30. října 2013, o změně usnesení vlády ze 
dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v následujících letech, ve 
znění usnesení vlády ze dne 3. května 2010 č. 321 

R-13102 1016 13.5.2014 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů hl.m. Prahy 

R-13433 1017 13.5.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-13069 1018 13.5.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-08033 1019 13.5.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-13144 1020 13.5.2014 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-12398 1021 13.5.2014 k návrhu na pronájem 10 bytů dle "Zásad pro pronájem/podnájem jiného - 
odpovídajícího bytu nájemcům/podnájemcům bytů v bytovém fondu hl.m. 
Prahy nesvěřeném městským částem" 

R-13212 1022 13.5.2014 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti advokátů hlavním městem Prahou 

R-13408 1023 13.5.2014 ke zproštění povinnosti mlčenlivosti advokátů hlavním městem Prahou 

R-13556 1024 13.5.2014 k informativní zprávě o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva 
hl.m. Prahy 

R-13308 1025 13.5.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 2.4.2014 do 8.4.2014 

R-13670 1026 13.5.2014 k personálním změnám v Inventarizační komisi Rady hl.m. Prahy 

R-13734 1027 13.5.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP - Opencard 

R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 

R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 
MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku před I. ZŠ v Újezdě nad Lesy" 

R-13440 1030 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 20 

R-13565 1031 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 3 

R-13615 1032 20.5.2014 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha - 
Lysolaje z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 

R-13609 1033 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční 
dotace MČ Praha 19 

R-13429 1034 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 16 

R-13725 1035 20.5.2014 k návrhu na přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky "Finance 
Contract Prague Metro III - B" 

R-13555 1036 20.5.2014 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí 
hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtového výhledu za hlavní 
město Prahu do roku 2019 

R-13804 1037 20.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další 
související služby a provést restrukturalizaci společnosti Pražské služby, 
a.s. 
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R-13706 1038 20.5.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané 
dne 21.5.2014 

R-13686 1039 20.5.2014 ke smlouvě o úpisu akcií společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. 

R-13388 1040 20.5.2014 k návrhu na přijetí partnerství hlavního města Prahy v oblasti cestovního 
ruchu pro rok 2014 

R-13478 1041 20.5.2014 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 53 ze dne 14. 1. 2014 k návrhu 
na udělení jednoletých grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2014 a k úpravě položek v rámci upraveného rozpočtu kapitoly 0662 OZV 
MHMP na rok 2014 

R-13116 1042 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury 2014 

R-12305 1043 20.5.2014 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na zhotovitele stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 - 
Čertousy 

R-12086 1044 20.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
dokumentace pro zadání stavby a výkon autorského dozoru na stavbu 
č.3295 "TV Horní Počernice, etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2.část" 

R-12119 1045 20.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na "poskytování 
investorských služeb a inženýrské činnosti při realizaci stavby č. 3295 TV 
Horní Počernice, etapa 0031 - Komunikace Otovická, 2.část" 

R-13497 1046 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2014 

R-13332 1047 20.5.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s Kongresovým centrem Praha, a.s. 
za účelem zajištění výstavních prostor pro konání přehlídky a výstavy o 
středním a vyšším odborném školství Schola Pragensis 2014 

R-12837 1048 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2014 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 4 

R-13247 1049 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2014 u 
škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou 

R-13207 1050 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2014 u 
škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního 
města Prahy 

R-11939 1051 20.5.2014 k návrhu úplatného převodu částí pozemku parc. č. 544 k.ú. Veleslavín 

R-13272 1052 20.5.2014 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-13460 1053 20.5.2014 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-13711 1054 20.5.2014 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 (veřejný opatrovník) 

R-12966 1055 20.5.2014 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Technická 
podpora produktů Oracle 

R-13046 1056 20.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Maintenance 
storage HDS 9990V na 12 měsíců“ 

R-13696 1057 20.5.2014 k uzavření smlouvy o poskytování služeb projektového řízení 

R-12592 1058 20.5.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Dětské centrum Paprsek 
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R-13229 1059 20.5.2014 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních 
služeb, rodinné politiky a akcí celopražského významu pro rok 2014 

R-13329 1060 20.5.2014 k návrhu na přiznání odměny za III. - IV. čtvrtletí roku 2013 ředitelům 
příspěvkových organizací v působnosti OPA MHMP 

R-10085 1061 20.5.2014 k návrhu na budoucí úplatné nabytí pozemků parc. č.1645/1 a 1646/1 v 
k.ú. Troja z podílového spoluvlastnictví Jany Černé, Pavla Pazderky, Pavla 
Štětky a Mileny Tůmové do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-13563 1062 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru občanskému 
sdružení Ostrov čtení a her 

R-13352 1063 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru obecně 
prospěšné společnosti Asistence, o.p.s. 

R-
13123A 

1064 20.5.2014 k návrhu systemizace činností odboru legislativního a právního Magistrátu 
hlavního města Prahy 

R-12430 1065 20.5.2014 k uzavření objednávky na Dodávky kancelářského nábytku pro odloučené 
pracoviště DSC Bohdalec dle Rámcové smlouvy č. 
INO/01/05/000850/2010 

R-13458 1066 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 09 - vnitřní správa 

R-12861 1067 20.5.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - st. č. 4679 Maniny - PPO, 
snížení nivelety Karlín, et. 0001 poldr s oddychovou zónou, 2. část 

R-11887 1068 20.5.2014 k záměru odboru OVP MHMP na realizaci veřejné zakázky "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti 
Odboru školství, mládeže a sportu MHMP" 

R-13762 1069 20.5.2014 k návrhu programu jednání 39. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
29.5.2014 

R-13837 1070 20.5.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13520 1071 20.5.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavby „Kabelová přípojka VN a NN, sdělovací 
vedení HDPE a nová DTS Betonbau, S 132093“ na pozemcích, parc. č. 
1273/1,2, 1272, 1327/27,28,52,54,55,56,115,121,167,172,174,175,178, 
1333, 1346/1, 1276/1, 1332, 1329, 1334, 1328/2, 1297/1, 1297/4, 1297/6 a 
1312 v k.ú. Běchovice, Praha 9 

R-13570 1072 20.5.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem dočasné stavby „Kompostárna střední - Štěrboholy“, 
na pozemku parc. č. 442/2 v k.ú. Štěrboholy, Praha 15 

R-13589 1073 20.5.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velká rozvojová území (VRÚ), 
pro stavební záměr „Obnova SSZ 7.133a U Výstaviště - přechod u 
zastávky Výstaviště  a SSZ 7.133b Dukelských hrdinů - přechod Strojnická 
na pozemcích parc. č. 2271, 2416/21, 2416/22, 2416/23, 2416/24 k.ú. 
Holešovice a parc. č. 1850/12, 1866 k.ú. Bubeneč, Praha 7“ 

R-13641 1074 20.5.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro stavební záměr „Rekonstrukce ul. Bělehradská - hluk, Praha 2, č. akce 
999 643, DSP“, na pozemcích parc. č. 254, 951, 959, 981, 1021/2, 1023/6, 
1023/8, 1025/1, 1025/10, 4173, 4178, 4179, 4180, 4190, 4191, 4192, 
4197, 4202/2, 4204, 4208, 4394/1, 4399/26, 4404/1, 4404/2 v k.ú. 
Vinohrady a 2956, 2957, 2958, 2959, 2960/1, 3023, 3188 v k.ú. Nusle, 
Praha 2 a Praha 4 
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R-13647 1075 20.5.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu č. 8313 Libeňská 
spojka, pro stavební záměr „Připojení pozemku parc. č. 2246  k 
dočasnému parkovišti a souvisejícím stavbám do 31.12.2020, na 
pozemcích parc. č. 2247, 2248, 2249, 2250, 2251 k.ú. Libeň, Praha 8“ 

R-13131 1076 20.5.2014 k návrhu na odpis pohledávky za dlužníkem Pod lipami s.r.o. se sídlem 
Holečkova 3149/25A, Praha 5, IČO: 26421623 

R-13431 1077 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 21 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-13217 1078 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-13228 1079 20.5.2014 k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizace 
Divadlo Spejbla a Hurvínka a ke schválení nesplnění povinnosti odvodu 35 
% schválených ročních odpisů z hlavní činnosti v r. 2014 

R-13578 1080 20.5.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Architektonicko-urbanistická analýza Pražské památkové rezervace" 

R-13113 1081 20.5.2014 k návrhu na uzavření nájemních smluv na dobu určitou 

R-13104 1082 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2014 

R-12539 1083 20.5.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1967 ze dne 29.10.2013 k záměru 
odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "SPŠ Na Třebešíně-
Rekonstrukce střechy dílen" 

R-13305 1084 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014" 

R-13607 1085 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha 
- Velká Chuchle 

R-13361 1086 20.5.2014 k návrhu na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 
DIL/61/03/006024/2013 ze dne 7.11.2013 o navýšení počtu osob 

R-13492 1087 20.5.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 
10, Vachkova 941, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-13386 1088 20.5.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o., se sídlem 
Kardašovská 691, Praha 9, v rejstříku škol a školských zařízení s účinností 
od 1. 9. 2014 

R-13071 1089 20.5.2014 k realizaci objednávky veřejné zakázky malého rozsahu - "Organizační 
zajištění 4 besed s veterány II. světové války na středních školách 
zřizovaných HMP" 

R-13137 1090 20.5.2014 k realizaci objednávky veřejné zakázky malého rozsahu - "Zajištění 400 
vstupenek pro pedagogy na koncert Symfonického orchestru hl.m. Prahy 
FOK dne 19. 6. 2014" 

R-13511 1091 20.5.2014 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 

R-13622 1092 20.5.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem finančního vypořádání projektu z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2014 
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R-12999 1093 20.5.2014 k výpůjčce - rekreační středisko Sedliště - pozemky parc. č. 1743/1, 
1743/2, 1743/3 a 1744 až 1759, k.ú. Sázava 

R-13161 1094 20.5.2014 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 8 
(spoluvlastnický podíl pozemků v k.ú. Libeň) 

R-12616 1095 20.5.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a výpovědi z nájemní 
smlouvy 

R-13120 1096 20.5.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám 

R-13631 1097 20.5.2014 k návrhu na pronájem nebytového prostoru (443,2 m2) ve 4. nadzemním 
podlaží domu Opletalova 22/929, k.ú. Nové Město, Praha 1 

R-13349 1098 20.5.2014 k návrhu na pronájem nebytového prostoru (426,7 m2) ve 3. nadzemním 
podlaží domu Opletalova 22/929, k.ú. Nové Město, Praha 1 

R-13362 1099 20.5.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2014 

R-13382 1100 20.5.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 723 ze dne 8.4.2014 k návrhu na úpravu 
rozpočtu odboru FON MHMP, oddělení EFRR, kap. 09 v roce 2014 

R-13505 1101 20.5.2014 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu 
nájemních bytů 

R-13451 1102 20.5.2014 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 

R-13398 1103 20.5.2014 k návrhu na úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 

R-13500 1104 20.5.2014 k návrhu na uplatnění nařízení vlády č. 209/2013 Sb. ze dne 3.7.2013 ve 
smlouvách mezi SFRB a hl.m. Praha o poskytnutí dotace na výstavbu 
nájemních bytů 

R-13735 1105 20.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0666 - 
RED MHMP v roce 2014 

R-13449 1106 20.5.2014 k návrhu na prodej a likvidaci nalezených a opuštěných movitých věcí, 
které se staly majetkem hlavního města Prahy 

R-13568 1107 20.5.2014 k návrhu na nominaci koordinátora činností a zástupce hl.m. Prahy v 
organizačním výboru pro pořádání MSLH 2015 

R-13811 1108 20.5.2014 k organizačním záležitostem členů Rady HMP - Domov pro seniory 
Chodov 

R-13895 1109 23.5.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu na "Zajištění 
veřejného přenosu sportovních utkání" 

R-12746 1110 27.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu 
projektu Centrum ESA - ESERO Czech Republic 

R-13632 1111 27.5.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v souvislosti pořádání 
konference "Budoucnost firem s majetkovou účastí hlavního města Prahy" 
konanou 5. června 2014 

R-13790 1112 27.5.2014 k záměru na realizaci veřejné zakázky "Vytvoření schématu grantové 
podpory vysokých škol na území hl.m. Prahy“ 
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R-13304 1113 27.5.2014 k záměru na realizaci veřejné zakázky "Přezkoumání hospodaření hl.m. 
Prahy za kalendářní roky 2014-2017" 

R-13659 1114 27.5.2014 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl.m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
zákona 458/2011 Sb., za 4. čtvrtletí 2013 

R-13986 1115 27.5.2014 ke zpracování návrhu usnesení valné hromady společnosti Pražské služby, 
a.s. konané dne 4. června 2014 

R-12964 1116 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2014 a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

R-12980 1117 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2014 

R-13119 1118 27.5.2014 k návrhu Koncepce hl.m. Prahy pro oblast integrace cizinců 

R-13126 1119 27.5.2014 k návrhu na přiznání odměn bývalému řediteli příspěvkové organizace TSK 
HMP za 1. čtvrtletí roku 2013 

R-13307 1120 27.5.2014 k oznámení o vypsání veřejných zakázek ke zřízení zón placeného stání 
na území hlavního města Prahy 

R-12254 1121 27.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace na stavbu stavbu č.0113 "TV Lipence, etapa 0015 
K Průhonu" 

R-13316 1122 27.5.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - st. 
č. 0050 "TV Slivenec, et. 0018 Komunikace K Holyni" 

R-12048 1123 27.5.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu stavby č. 0042177 
„Zelená Malovanka“, etapa 0001 Zelené stěny 

R-11520 1124 27.5.2014 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovitele díla - 
"Protihluková opatření v ulici V Holešovičkách - 1. etapa" v rámci stavby č. 
0079 - Městský okruh Špejchar - Pelc/Tyrolka 

R-13658 1125 27.5.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 

R-13193 1126 27.5.2014 k návrhu na uzavření dodatku smlouvy o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace stavby č. 0050 TV Slivenec, et. 0005 Komunikace Slivenec 

R-12940 1127 27.5.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0020 Ke Kašně 

R-13132 1128 27.5.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky "TV Zbraslav, etapa 0016 Kanalizace Peluněk" 

R-13153 1129 27.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-12217 1130 27.5.2014 k návrhu majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem v k.ú. Nové 
Město a Staré Město mezi hl.m. Prahou a Univerzitou Karlovou v Praze 

R-13730 1131 27.5.2014 k návrhu na přijetí nabídky na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id 
57/138 pozemku parc. č. 1346 v k.ú. Hlubočepy ze spoluvlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12873 1132 27.5.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1852/13 a parc. č. 1852/14 v 
k.ú. Vršovice z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 1383-1386 
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R-13502 1133 27.5.2014 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-13347 1134 27.5.2014 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Městská poliklinika Praha 

R-13775 1135 27.5.2014 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

R-13776 1136 27.5.2014 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov 
pro seniory Chodov 

R-13115 1137 27.5.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0544, 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
hl.m. Prahy a použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením Leontýn v roce 2014 

R-13574 1138 27.5.2014 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních 
služeb na lokální úrovní pro MČ Praha 1 - 22 a úpravu rozpočtu v roce 
2014 

R-13839 1139 27.5.2014 k uzavření smlouvy na zakázku malého rozsahu pro "Právní služby pro 
odbor informatiky" 

R-13899 1140 27.5.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb pro potřeby 
hlavního města Prahy 

R-13640 1141 27.5.2014 k návrhu na přiznání odměny zástupci statutárního orgánu příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy ROPID za 2. pololetí 2013 

R-13170 1142 27.5.2014 ke schválení smlouvy o výkonu funkce 

R-13929 1143 27.5.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č.1069 ze dne 20.5.2014 k 
návrhu programu jednání 39. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
29.5.2014 

R-13971 1144 27.5.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-13529 1145 27.5.2014 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 2 a navýšení limitu na platy o 
účelovou dotaci poskytnutou MČ Praha 2 

R-13346 1146 27.5.2014 k návrhu na změnu platu ředitele příspěvkové organizace Správa služeb 
hl.m. Prahy 

R-13596 1147 27.5.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na 
financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb 
na území hlavního města Prahy 

R-13623 1148 27.5.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na 
projekt financovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 

R-13508 1149 27.5.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o přijatý 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 

R-12777 1150 27.5.2014 k návrhu na prominutí a odpis části smluvní pokuty za dlužníkem Sdružení 
přátel Václavského náměstí, IČO: 65400984 
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R-13638 1151 27.5.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Libuš k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Zateplení a snižování 
energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - část rekonstrukce kotelny" 

R-13527 1152 27.5.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Libuš k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Snižování spotřeby 
energie v budově v majetku MČ Praha - Libuš na adrese Libušská č.p. 81" 

R-13611 1153 27.5.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla pro MČ Praha 3 

R-13441 1154 27.5.2014 k návrhu na změnu platu ředitelky a ředitelů příspěvkových organizací v 
působnosti odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP 

R-11047 1155 27.5.2014 k návrhu na úplatný převod projektové dokumentace a investorských práv 
k realizaci části technické vybavenosti stavby "Byty Beranka" do vlastnictví 
společnosti Blooman Development s.r.o., IČO: 27936945 

R-13484 1156 27.5.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé 
školství na území hlavního města Prahy 

R-13545 1157 27.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na rozvojový 
program "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem 
vzdělání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2014" pro 
2. - 4. čtvrtletí roku 2014 

R-13504 1158 27.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-13321 1159 27.5.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

R-13089 1160 27.5.2014 k návrhu na udělení souhlasů s uzavřením podnájemních smluv 

R-07808 1161 27.5.2014 k návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků zapsaných v duplicitním 
vlastnictví mezi hlavním městem Prahou a fyzickými osobami v k.ú. Libeň 

R-13166 1162 27.5.2014 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 20 (pozemek v k.ú. 
Horní Počernice) 

R-11409 1163 27.5.2014 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 3 (pozemky v k.ú. 
Žižkov) 

R-13367 1164 27.5.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k NS č. NAN/83/01/005117/2012 na 
pronájem nebytového prostoru v objektu Kučerova 809, Praha 9 k.ú. Černý 
Most 

R-13360 1165 27.5.2014 k návrhu na uplatnění Výzvy MMR ČR k předkládání žádostí o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v letech 1997 - 2013 ve smlouvách mezi MMR ČR a hl.m. Prahou 
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R-13270 1166 27.5.2014 k návrhu na prominutí poplatků z prodlení vzniklých z dlužného nájemného 
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 
dle "Pravidel pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení" 
schválených usnesením Rady HMP č. 1797 ze dne 30.10.2001 

R-13269 1167 27.5.2014 k návrhu na udělení souhlasu příspěvkové organizaci Správa pražských 
hřbitovů k podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu 
na zabezpečení péče o válečné hroby 

R-13306 1168 27.5.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu, použití peněžních fondů a úpravu limitu 
prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP v 
roce 2014 

R-13824 1169 27.5.2014 k vyloučení ve veřejné zakázce "POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 
PRO POTŘEBY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY" 

R-13617 1170 27.5.2014 k návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. 
PNN/66/06/000919/2012 ze dne 31.1.2012 

R-13035 1171 27.5.2014 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl od Galerie hlavního města Prahy 

R-13534 1172 27.5.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 622 ze dne 25.3.2014 k návrhu na 
úpravu rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy v roce 2014 

R-13468 1173 27.5.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 9.4.2014 do 15.4.2014 

R-13557 1174 27.5.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 16.4.2014 do 22.4.2014 

R-13963 1175 27.5.2014 k návrhu úhrady závazků Kongresového centra Praha, a.s. z půjček dle 
smluv schválených usnesením Rady HMP č. 2001 ze dne 21.12.2010 a č. 
295 ze dne 15.3.2011 

R-13987 1176 27.5.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP - jmenování rozhodce 

R-13980 1177 27.5.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-13310 1178 27.5.2014 k vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Dodání 
smaltovaných uličních tabulí 

R-13988 1179 27.5.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP - žádost ze strany DPP, a.s. 

R-14010 1180 30.5.2014 k objednávce služeb - Vypracování analýzy dalšího postupu a poskytování 
odborných poradenských služeb při řešení problematiky Opencard 

R-13564 1181 30.5.2014 k záměru domáhat se v rámci rozhodčího řízení mezi společností 
Metrostav, a.s. a HMP provedení stavebních prací nutných k realizaci a 
zahájení zkušebního provozu souboru staveb č. 0079 Špejchar - Pelc-
Tyrolka, č. 0080 Prašný most - Špejchar a č. 9515 Myslbekova - Prašný 
Most - vzájemný návrh č. 3 

R-13967 1182 30.5.2014 k návrhu usnesení valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané 
dne 4.6.2014 

R-13481 1183 3.6.2014 k návrhu na poskytnutí zápůjčky MČ Praha 18  z rozpočtu hlavního města 
Prahy 

R-13094 1184 3.6.2014 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 2013 - závěrečný účet 

R-13800 1185 3.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 4. 6. 
2014 
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R-13916 1186 3.6.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 743 ze dne 15. 4. 2014 k memorandu o 
vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha-Žižkov 
na kulturně-vzdělávací centrum 

R-13251 1187 3.6.2014 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a způsobu jeho vypořádání 
mezi hl.m. Prahou a dlužníky 

R-13868 1188 3.6.2014 k valné hromadě společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. 

R-13774 1189 3.6.2014 ke schválení návrhu Dohody s Ministerstvem životního prostředí o 
společném postupu v oblasti životního prostředí 

R-10806 1190 3.6.2014 k návrhu na zrušení Komise Rady hl.m. Prahy pro projekt ÚČOV Praha na 
Císařském ostrově, a k návrhu na revokaci usnesení Rady hl.m. Prahy č. 
1244 ze dne 23.7.2013 k návrhu rozhodnutí Rady hlavního města Prahy o 
dalším postupu v přípravě stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově" 

R-13114 1191 3.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu k provedení 
stavebně-technického průzkumu stavu podnoží pod dvěma sochami 
Karlova mostu ke stavbě "Oprava Karlova mostu" (etapa 0003 B - Oprava 
kamenného pláště mostu) 

R-12299 1192 3.6.2014 k uzavření mandátní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu pro stavbu 
č. 0042177 „Zelená Malovanka“, etapa 0001 Zelené stěny 

R-13186 1193 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2014 
v kap. 02 - městská infrastruktura 

R-13356 1194 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OMI MHMP na rok 2014 v 
kap. 01, 02 a 03 

R-13364 1195 3.6.2014 ke schválení harmonogramu přípravy po zahájení výstavby 
kompenzačních opatření v rámci stavby č. 6963 „Celková přestavba 
rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“, etapa 0001 - nová vodní 
linka 

R-12796 1196 3.6.2014 ke jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení veřejné zakázky "DM a ŠJ 
Studentská P6 - půdní vestavba a rekonstrukce sociálních zařízení" 

R-13062 1197 3.6.2014 k vyloučení nabídky uchazeče 4P INVEST, s.r.o. z řízení veřejné zakázky 
"ZŠ, MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a 
tělocvičny" 

R-13061 1198 3.6.2014 k vyloučení nabídky uchazeče SPS engineering, s.r.o. z řízení veřejné 
zakázky "ZŠ, MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a 
tělocvičny" 

R-13057 1199 3.6.2014 k vyloučení nabídky uchazeče Konstruktis Novostav a.s. z řízení veřejné 
zakázky "ZŠ, MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen a 
tělocvičny" 

R-13060 1200 3.6.2014 k vyloučení nabídky uchazeče VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. z 
řízení veřejné zakázky "ZŠ, MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu 
MŠ a ZŠ, dílen a tělocvičny" 

R-13064 1201 3.6.2014 k vyloučení nabídky uchazeče GENEL INVEST, s.r.o. z řízení veřejné 
zakázky "ZŠ a MŠ Za Invalidovnou P8 - přístavba pavilonu MŠ a ZŠ, dílen 
a tělocvičny" 

R-13729 1202 3.6.2014 ke schválení objednávky pro uchazeče doporučeného hodnotící komisí z 
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Aktualizace 
sportovního a tělovýchovného grantového schématu hl. m. Prahy" 
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R-13669 1203 3.6.2014 k návrhu na přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2014 v 
programu VIII. 

R-13767 1204 3.6.2014 k návrhu Pravidel centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu 
hl.m. Prahy a k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
zřízených hl.m. Prahou 

R-14036 1205 3.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu 

R-12590 1206 3.6.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na areál Výstaviště Praha se 
společností Rozvojové projekty Praha, a.s., IČO: 25649329, se sídlem 
Opletalova 929/22, Praha 1 

R-13273 1207 3.6.2014 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3120 k.ú. Nusle 

R-09705 1208 3.6.2014 k návrhu na úplatné převody pozemků parc. č. 491/49 o výměře 223 m2, 
parc. č. 491/56 o výměře 3 m2, parc. č. 491/51 o výměře 32 m2, parc. č. 
491/58 o výměře 4 m2 a parc. č. 491/59 o výměře 6 m2, vše v k.ú. 
Veleslavín 

R-11608 1209 3.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků v k.ú. Strašnice, ul. Dvouletky, Praha 
10 

R-13288 1210 3.6.2014 k návrhu na směnu dvou částí pozemku parc. č. 1043/1 v k.ú. Podolí ve 
vlastnictví Ing. Milana Horáčka, za část pozemku parc. č. 906/33 v k.ú. 
Podolí  ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-10123 1211 3.6.2014 k návrhu na směnu části pozemku parc. č. 889/101 o výměře 1594 m2 v 
k.ú. Karlín ve vlastnictví společnosti ČSAD Praha holding a.s., za pozemky 
parc. č. 89/9 o výměře 1631 m2 a parc. č. 160/13 o výměře 1451 m2 v k.ú. 
Holešovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-13309 1212 3.6.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1483/16 k.ú. Hostivař z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro 
Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-12883 1213 3.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 3197/2 a 3197/3 z vlastnictví 
hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 1727 a 
1728, vše v kat. území Chodov 

R-12865 1214 3.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1852/7 v k.ú. Vršovice z 
vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví vlastníků domů č.p. 
1387-1390 

R-13584 1215 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu a použití peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 a v 
kap. 0544 v roce 2014 

R-13234 1216 3.6.2014 k objednávce služeb "Poskytování uživatelského supportu systému 
GRANTY" 

R-13948 1217 3.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Rámcová smlouva na dodávky PC sestav" 

R-13954 1218 3.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek řízení veřejné 
zakázky "Rámcová smlouva na dodávky PC sestav" 

R-13266 1219 3.6.2014 ke změně Pravidel pro stanovení platů (mezd) ředitelů a ředitelek 
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a pro 
poskytování odměn ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací zřízených 
hlavním městem Prahou 
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R-13789 1220 3.6.2014 k Inventarizační zprávě o výsledcích inventarizace majetku a závazků hl.m. 
Prahy, kde subjektem hospodaření je hl.m. Praha (Magistrát hl.m. Prahy), 
včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů zjištěných při 
inventarizaci za rok 2013 

R-13542 1221 3.6.2014 k záměru odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na realizaci 
centralizovaně zadávané veřejné zakázky "Dodávka elektřiny pro odběrná 
místa připojená ze sítí nízkého napětí orgánů a organizací hlavního města 
Prahy na rok 2015“ 

R-13544 1222 3.6.2014 k záměru odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na realizaci 
centralizovaně zadávané veřejné zakázky "Dodávka elektřiny pro odběrná 
místa připojená ze sítí vysokého napětí pro orgány a organizace hlavního 
města Prahy na rok 2015" 

R-13546 1223 3.6.2014 k záměru odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na realizaci 
centralizovaně zadávané veřejné zakázky "Dodávka plynu pro odběrná 
místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - maloodběr na rok 2015“ 

R-13548 1224 3.6.2014 k záměru odboru volených orgánů a podpory řízení MHMP na realizaci 
centralizovaně zadávané veřejné zakázky "Dodávka plynu pro odběrná 
místa orgánů a organizací hlavního města Prahy - velkoodběr na rok 2015"

R-13550 1225 3.6.2014 ke schválení Smlouvy o centralizovaném zadávání sdružených dodávek 
elektrické energie a plynu na rok 2015 

R-14077 1226 3.6.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13586 1227 3.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) 

R-13918 1228 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy z kap. 09 - Vnitřní 
správa do kap. 04 - Školství, mládež a sport pro Dům dětí a mládeže hl.m. 
Prahy na realizaci akce "Rodinný den plný bájí a pověstí" a k návrhu na 
uzavření smlouvy o propagaci společnosti Pražská plynárenská, a.s. a 
společnosti Pražská energetika, a.s. v rámci konání akce "Rodinný den 
plný řeckých bájí a pověstí" 

R-12600 1229 3.6.2014 k návrhu na prominutí pohledávky za dlužníky Markem Břicháčem a 
Tomášem Kubíčkem 

R-13660 1230 3.6.2014 k návrhu Směrnice k odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku pro příspěvkové organizace v působnosti hl.m. Prahy 

R-13379 1231 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určené na 
zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 

R-13391 1232 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství 
určený na náklady na činnost odborného lesního hospodáře 

R-13476 1233 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určený na 
zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 

R-13501 1234 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní 
aktivity 
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R-13522 1235 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na 
krytí nákladů za činnosti v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření 
onemocnění tuberkulózou 

R-13535 1236 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví 
určený na aktivity související s dotačním Programem vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014 

R-13682 1237 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu 

R-13795 1238 3.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na 
program Veřejné informační služby knihoven 

R-13200 1239 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí pro 
MČ Praha 6 

R-13338 1240 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší, podoblast 2.1.3 - Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných zdrojů ze Státního fondu životního 
prostředí pro MČ Praha - Štěrboholy 

R-13343 1241 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla z Ministerstva životního prostředí pro MČ 
Praha 16 

R-13383 1242 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
Praha 19 

R-13582 1243 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určeného pro MČ Praha 4 na výkon pěstounské péče 

R-13583 1244 3.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva kultury 

R-13590 1245 3.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Suchdol k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu za 
účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření 

R-13605 1246 3.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 22 k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Zateplení přístavby ZŠ 
Jandusů" 
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R-13714 1247 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 13, MČ Praha 19, MČ Praha 21, MČ Praha - Libuš, 
MČ Praha - Satalice a MČ Praha - Slivenec na aktivní politiku 
zaměstnanosti 

R-13731 1248 3.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

R-13845 1249 3.6.2014 ke změně účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Libuš v roce 
2011 a ponechané k využití v roce 2014 na základě usnesení ZHMP č. 
37/6 ze dne 27. 3. 2014 

R-13902 1250 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší z Ministerstva životního prostředí pro MČ Praha - 
Běchovice 

R-13664 1251 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu - položek kapitoly 0962 OZV MHMP v roce 
2014 

R-13673 1252 3.6.2014 k návrhu na použití prostředků z investičního fondu příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 
0662 - OZV MHMP v r. 2014 

R-13691 1253 3.6.2014 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2013 

R-13593 1254 3.6.2014 k nominacím člena a náhradníka do české národní delegace ve Výboru 
regionů EU pro léta 2015-2020 

R-13301 1255 3.6.2014 k návrhu na uzavření dodatku k manažerské smlouvě 

R-13249 1256 3.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku 

R-12673 1257 3.6.2014 k darování zahradních kompostérů účastníkům projektu "Podpora 
domácího kompostování občany hl. m. Prahy" 

R-13678 1258 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů OMI MHMP na rok 2014 v 
kap. 01 

R-12890 1259 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 1 v roce 2013 

R-12891 1260 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 2 v roce 2013 

R-12892 1261 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 3 v roce 2013 

R-12893 1262 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2013 

R-12894 1263 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 13  v roce 2013 

R-12895 1264 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 16  v roce 2013 

R-12896 1265 3.6.2014 k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 22  v roce 2013 

R-13048 1266 3.6.2014 k návrhu na stanovení slevy z nájemného z nebytových prostor z důvodu 
znemožnění jejich užívání 

R-13257 1267 3.6.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 

R-13650 1268 3.6.2014 k návrhu na schválení uzavření dodatku nájemní smlouvy 

R-13649 1269 3.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 (č.j. 
MSMT-1796/2014) 
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R-13588 1270 3.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v 
roce 2013 - Excelence středních škol 2013 (č.j. MSMT-5 076/2013-51)" 

R-13416 1271 3.6.2014 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-13716 1272 3.6.2014 k návrhu na změnu zápisu Základní školy speciální a Praktické školy, 
Praha 6, Rooseveltova 8, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-13722 1273 3.6.2014 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2014 

R-12481 1274 3.6.2014 k žádosti městské části Praha 22 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemku v k.ú. Uhříněves z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 
správy městské části Praha 22, předložené podle § 13 odst. 4 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 

R-12971 1275 3.6.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků v k.ú. Michle a k.ú. Krč MČ Praha 4 pro 
stavbu „Revitalizace stávajících kontejnerových stání na území MČ Praha 
4“ 

R-13462 1276 3.6.2014 k návrhu na pronájem 2 bytů hl.m. Prahy 

R-13683 1277 3.6.2014 k návrhu změn v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl.m. 
Prahou a k výběru nových žadatelů o pronájem bytu z této výstavby 

R-13657 1278 3.6.2014 k návrhu na uplatnění Výzvy MMR ČR k předkládání žádostí o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací 
v letech 1997 - 2013 ve smlouvách mezi MMR ČR a hl.m. Prahou 

R-13210 1279 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 

R-13999 1280 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kapitole 0940 - INF 
MHMP v roce 2014 

R-14005 1281 3.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 09 - Vnitřní správa 

R-13965 1282 3.6.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 39. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 29.5.2014 

R-13723 1283 3.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 23.4.2014 do 29.4.2014 

R-13738 1284 3.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 30.4.2014 do 6.5.2014 

R-14047 1285 3.6.2014 k návrhu personálních změn členů Majetkové komise Rady hlavního města 
Prahy 

R-13992 1286 3.6.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-14132 1287 5.6.2014 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 1180 ze dne 30.5.2014 k 
objednávce služeb - Vypracování analýzy dalšího postupu a poskytování 
odborných poradenských služeb při řešení problematiky Opencard 
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R-14120 1288 6.6.2014 k návrhu na revokaci příloh č. 1 a  č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1093 ze 
dne 20.6.2013, ve znění dalších změn a doplňků schválených usneseními 
Rady HMP č. 1179 ze dne 20.6.2013, č. 1640 ze dne 10.9.2013, č. 1877 
ze dne 15.10.2013, č. 2543 ze dne 12.12.2013 a č. 158 ze dne 28.1.2014, 
týkajících se působnosti členů Rady HMP 

R-13592 1289 10.6.2014 k záměru veřejné zakázky Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou 
policii hl.m. Prahy 

R-13192 1290 10.6.2014 k návrhu na použití prostředků z investičního fondu, na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy a 
na úpravu rozpočtu kap. 0262 - OZV MHMP v r. 2014 

R-14099 1291 10.6.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-13813 1292 10.6.2014 k "Záměr dokoupení licencí systému Pražského centra kartových služeb v 
2014" 

R-14090 1293 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Nebušice a na poskytnutí zápůjčky MČ Praha - Nebušice a MČ Praha - 
Slivenec z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014 

R-14048 1294 10.6.2014 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2013 

R-14050 1295 10.6.2014 k Účetním závěrkám příspěvkových organizací zřizovaných hl.m. Prahou a 
městkými částmi hl.m. Prahy za rok 2013 

R-14126 1296 10.6.2014 ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 

R-13852 1297 10.6.2014 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2015, 
střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2020 a dlouhodobého 
rozpočtového výhledu 

R-13697 1298 10.6.2014 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čvrtletí 2014 

R-14130 1299 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy na 
pokrytí požadavků v oblasti školství 

R-13801 1300 10.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané 
dne 13. 6. 2014 

R-13870 1301 10.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 
16. 6. 2014 

R-14114 1302 10.6.2014 k valné hromadě společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. 

R-14105 1303 10.6.2014 k žádosti o zařazení bodu na pořad jednání řádné valné hromady 
společnosti PVA a.s. 

R-13991 1304 10.6.2014 k záměru objednat pronájem nebytových prostor v Kongresovém centru 
Praha, a.s. pro účely konání konference European Space Solutions 

R-13506 1305 10.6.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční 
dotace MČ Praha 15 

R-13662 1306 10.6.2014 ke zprávě o vyhodnocení zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v zimním 
období 2013 - 2014 

R-14082 1307 10.6.2014 k odůvodnění veřejných zakázek ke zřízení zón placeného stání na území 
hlavního města Prahy 
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R-12137 1308 10.6.2014 k uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce na stavbu č. 0106 "TV Šeberov, etapa 0024 V Zatáčce" 

R-12558 1309 10.6.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP na schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 3111 TV 
Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 2. část 

R-13450 1310 10.6.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
Stavba č. 3103 „TV Lochkov“, etapa 0012 Propojovací komunikace ŘSD 

R-14035 1311 10.6.2014 k fúzi Pražské strojírny a.s. a PS - renovace s.r.o. 

R-13088 1312 10.6.2014 k návrhu na změnu stanov společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. a ke 
schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti 
TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

R-13832 1313 10.6.2014 k požadavku na vydání 10 ks kmenových akcií na jméno hlavní město 
Praha, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, 
emitenta Operátor OPENCARD, a.s. a ke zmocnění k jejich převzetí 

R-13821 1314 10.6.2014 k návrhu na využití finančních prostředků investičního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 
2014 

R-13737 1315 10.6.2014 k návrhu na přerušení provozu mateřské školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3 

R-13754 1316 10.6.2014 k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků na vyjmenovaných středních školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

R-11908 1317 10.6.2014 k záměru odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "GYM 
PŘÍPOTOČNÍ P10 rek.elektro, fasády" 

R-13773 1318 10.6.2014 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 
rok 2013 

R-12036 1319 10.6.2014 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 25 o výměře 944 m2 v k.ú. Sedlec 

R-08378 1320 10.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2442/13, parc. č. 2442/14, 
parc. č. 2442/15, parc. č. 2442/16, parc. č. 2442/17, parc. č. 2442/18, parc. 
č. 2476/2, parc. č. 2446, parc. č. 2447/2, parc. č. 2447/3, parc. č. 2447/6, 
parc. č. 2447/7, parc. č. 2447/8, parc. č. 2447/9, parc. č. 2447/10, parc. č. 
2447/11, parc. č. 2447/20, parc. č. 2447/21a částí pozemků parc. č. 2447/1 
a parc. č. 2447/5 v k.ú. Břevnov 

R-13066 1321 10.6.2014 k návrhu na směny pozemků parc. č. 2467/3, 2481/14, 2481/26, 2481/27, 
2354/1, 3692/2, 3692/11, 3692/13 k.ú. Břevnov ve vlastnictví FA ČR a 
stavby bez čp. na parc. č. 2461, stavby bez čp. na parc. č. 2442/22 k.ú. 
Břevnov a stavby čp. 1082 na parc. č. 1850/16 k.ú. Bubeneč a parc. č. 
2590/3 k.ú. Kyje ve vlastnictví ČUS za pozemky parc. č. 2473, 2475, 2477, 
2442/9, 2442/35, 2442/31, 2442/36, 2442/32, 2474, 2472, 2471, 2478/5, 
2478/4, 2478/7, 2476/1, 2478/6, 2478/8, 2469/1, 2442/12, 2470/1, 
2442/33, 2479/4, 2485/10, 2485/9, 2479/1, 2442/11, 2482/5, 2481/17, 
2481/18,  2485/1, 2485/7, 2485/8 a částí 2442/2, 2442/37, 2481/5, 2442/21 
k.ú. Břevnov a 1102 k.ú. Podolí ve vlastnictví hl.m. Praha a k návrhu na 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům parc. č. 2482/3, 
parc. č. 2486/14, parc. č. 2486/15 a parc. č. 2486/5 k.ú. Břevnov 

R-13690 1322 10.6.2014 k oznámení o vypsání veřejné zakázky na Základní a rozšířenou podporu 
IS ekonomika na období 2015 - 2017 

R-13654 1323 10.6.2014 k záměru na vypsání veřejné zakázky Maintenance Proxio-Agendio 
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R-13763 1324 10.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v oblasti běžných a kapitálových výdajů roku 
2014 pro kapitoly 0940 (INF MHMP) a 0708 (BKR MHMP) v rámci změny 
financování provozu a rozvoje Městského kamerového systému hl.m. 
Prahy 

R-13874 1325 10.6.2014 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy a k 
revokaci usnesení Rady hl.m. Prahy č. 582 ze dne 15.5.2012, ve znění 
usnesení Rady hl.m. Prahy č. 603 ze dne 23.4.2013 k návrhu transformace 
majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem 
hl.m. Prahy městským částem formou prodeje 

R-13577 1326 10.6.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-13818 1327 10.6.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velká rozvojová území (VRÚ) 
pro stavební záměr „Stavební úpravy dvorního objektu domu č. p. 598 na 
pozemku parc. č. 523 - Demolice původních skladů a následná nová 
výstavba administrativní budovy, k.ú. Smíchov, Praha 5“ 

R-13889 1328 10.6.2014 k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období roku 2013 a k vratce podílu na daňové povinnosti hl.m. Prahy 
městským částem hl.m. Prahy formou neinvestiční dotace 

R-13594 1329 10.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Nebušice k podání žádosti na 
Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projektu "Snižování spotřeby 
energie ve sportovní hale v Nebušicích" 

R-13755 1330 10.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 - 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží, oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží z 
Ministerstva životního prostředí pro MČ Praha 18 

R-13779 1331 10.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 9 a MČ Praha 20 na výkon pěstounské péče 

R-13888 1332 10.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí poskytnutý na 
financování projektu v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce pro 
MČ Praha 4 

R-13707 1333 10.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví ve 
prospěch aktivity související s dotačním Programem vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014 

R-13739 1334 10.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na 
likvidaci léčiv 

R-13815 1335 10.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-13905 1336 10.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na program 
Veřejné informační služby knihoven 
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R-13907 1337 10.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-13913 1338 10.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na projekt financovaný v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

R-13334 1339 10.6.2014 k návrhu na přijetí účelového investičního a neinvestičního transferu ze 
SFDI pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na 
zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2014 o tyto transfery 

R-13278 1340 10.6.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 7 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě TSK 
hl.m. Prahy 

R-13445 1341 10.6.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 2 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě TSK 
hl.m. Prahy 

R-12380 1342 10.6.2014 k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/21/07/005713/2011 o  
spolupráci při řešení vědeckovýzkumných prací 

R-13314 1343 10.6.2014 k podání žádosti o časově omezené povolení provozu na komunikaci V 
Holešovičkách 

R-12888 1344 10.6.2014 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-12974 1345 10.6.2014 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-13084 1346 10.6.2014 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni 

R-12982 1347 10.6.2014 k návrhu předložit Zastupitelstvu HMP ke schválení originární nabytí 
vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy na základě 
veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 
0004 Komunikace II. 

R-13390 1348 10.6.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce 
Stavba č. 3113 „TV Přední Kopanina, etapa 0006 - Hokešovo náměstí“, 
realizace 

R-13493 1349 10.6.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - na 
st. č. 0133 "TV Ďáblice", etapa 0009-komunikace Ďáblická II 

R-12557 1350 10.6.2014 k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu HMP na schválení 
originární nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl.m. Prahy 
na základě veřejné zakázky na stavební práce - stavba č. 0113 TV 
Lipence, etapa 0015 K Průhonu 

R-13422 1351 10.6.2014 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě veřejné zakázky na stavební práce - 
stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0001 IS Cholupice, část 01 Cholupice bez 
SO 03 splašková kanalizace, oddíl I. 

R-13298 1352 10.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 
společností NEAL s.r.o. 

R-13312 1353 10.6.2014 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s 
panem Ing. Nasrem Feridem 
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R-13227 1354 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky "TV Zbraslav, etapa 0016 Kanalizace Peluněk" 

R-13253 1355 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky "TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 2. část" 

R-13355 1356 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky "TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu" 

R-13510 1357 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 3140 "TV Újezd nad Lesy, etapa 
0012 Hodkovská" 

R-13513 1358 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu č. 3140 "TV Újezd 
nad Lesy, etapa 0012 Hodkovská" 

R-13516 1359 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0204 "TV Nebušice, etapa 0004 
Komunikace II" 

R-13517 1360 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0204 "TV Nebušice, 
etapa 0004 Komunikace II" 

R-13601 1361 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0088 "TV Libuš, etapa 0026 
Libušská - Kunratická spojka" 

R-13602 1362 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky pro stavbu č. 0088 "TV Libuš, etapa 0026 Libušská 
- Kunratická spojka" 

R-13612 1363 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací pro stavbu č. 40022 "TV 
Troja, et. 0007 Trojská II (křižovatka)" 

R-13613 1364 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací pro stavbu č. 
40022 "TV Troja, et. 0007 Trojská II (křižovatka)" 

R-13621 1365 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
na stavební práce pro stavbu č. 0152 TV Dolní Chabry, etapa 0009  U 
Václava, 2. část 

R-13666 1366 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na dostavbu JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 

R-13667 1367 10.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
na dostavbu JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 

R-12989 1368 10.6.2014 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace z poplatku za uložení odpadu na 
skládku Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves a 
za zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů MČ Praha 
20 

R-13817 1369 10.6.2014 k návrhu odpovědi Janě Součkové na stížnost na Střední školu a 
Mateřskou školu Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28 

R-13829 1370 10.6.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium 
prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 

R-13760 1371 10.6.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní 
akademie, Praha 2, Vinohradská 38 
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R-13727 1372 10.6.2014 k návrhu na přidělení účelových transferů z MŠMT pro hlavní město Prahu 
určených na program "Podpora integrace cizinců na území ČR" v roce 
2014 

R-13724 1373 10.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením v roce 2014" 

R-13726 1374 10.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na 
rozvojový program "Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců 
z třetích zemí" 

R-13315 1375 10.6.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., se sídlem Strossmayerovo náměstí 
990/4, Praha 7, v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 
2014 

R-13627 1376 10.6.2014 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Mateřská škola a základní škola sv. Augustina, se sídlem Hornokrčská 
709/3, Praha 4 - Krč 

R-13777 1377 10.6.2014 k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného nejvyššího počtu dětí v 
jedné třídě základní školy speciální v příspěvkové organizaci Mateřská 
škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 
9, Bártlova 83 

R-13335 1378 10.6.2014 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem" 

R-13781 1379 10.6.2014 k výsledku konkursního řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 

R-13672 1380 10.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Akademické gymnázium, P1 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení", 
Štěpánská 22, Praha 1 

R-13274 1381 10.6.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
NAN/58/01/018281/2010 ze dne 6.10.2010, ve znění dodatku č. 1, 
uzavřené mezi Hlavním městem Prahou jako pronajímatelem a společností 
POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s., jako 
nájemcem 

R-13256 1382 10.6.2014 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 Praha městské části Praha - Kunratice a Praha - 
Lysolaje (pozemky v k.ú. Kunratice a Lysolaje) 

R-13701 1383 10.6.2014 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 - Lysolaje (pozemky 
v k.ú. Lysolaje) 

R-13165 1384 10.6.2014 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55 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 - 
Kunratice (pozemky v k.ú. Dejvice a Kunratice) 
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R-13085 1385 10.6.2014 k návrhu na výpůjčku pozemků parc. č. 3107/1 a parc. č. 3107/8 v 
k.ú.Libeň Městské části Praha 9 

R-13643 1386 10.6.2014 k návrhu na schválení uzavření smluv o výpůjčce 

R-13178 1387 10.6.2014 k návrhu na schválení výpovědí z nájemních smluv 

R-12696 1388 10.6.2014 k návrhu na výpověď z nájemní smlouvy č. NAP/58/02/003575/2003 

R-13453 1389 10.6.2014 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břevnov, Dubeč a Řeporyje 
z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 odst. 1 
zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

R-13833 1390 10.6.2014 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke garáži na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Dejvice 

R-12464 1391 10.6.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Kamýk z vlastnictví Nadace Per 
musicam aequo do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-11965 1392 10.6.2014 k návrhu na směnu částí pozemku parc. č. 4323/6 v k.ú. Strašnice ve 
vlastnictví Vlasty Vybíralové za části pozemků parc. č. 4322/5 a parc. č. 
4323/5 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-12809 1393 10.6.2014 k návrhu směny pozemků v katastrálních územích Břevnov, Dejvice a 
Střešovice mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a hl.m. 
Prahou 

R-13213 1394 10.6.2014 k návrhu na úplatný převod id. 1/2 pozemku parc. č. 449 v k.ú. Záběhlice, 
obec Praha z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Mgr. Ingrid Mikovčákové

R-13651 1395 10.6.2014 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu  id. 1/4 pozemku 
parc. č. 2896/3 v k.ú. Libeň 

R-12544 1396 10.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2810/3 a parc. č. 2810/4 k.ú. 
Vinohrady 

R-12704 1397 10.6.2014 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 3664/14, parc. č. 3587/13, 
parc. č. 3587/30, parc. č. 3587/17 a parc. č. 3584/6 v k.ú. Břevnov 

R-13533 1398 10.6.2014 k návrhu úplatného převodu částí pozemků parc. č. 1281/280 a 1281/560, 
oba v k.ú. Vokovice 

R-09843 1399 10.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 835/17 o výměře 558 m2 v 
k.ú. Jinonice 

R-12844 1400 10.6.2014 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 254/6 o výměře 16 m2, parc. č. 
254/10 o výměře 38 m2 a parc. č. 254/11 o výměře 22 m2 vše v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti NARIMEX 
PRAHA spol. s r.o. 

R-13017 1401 10.6.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2351 ze dne 3.12.2013 k návrhu na 
úplatný převod pozemku parc. č. 1482 o výměře 440 m2, k.ú. Hostivař z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ALTSTAEDTER 
INVESTMENTS a.s., IČO: 273 69 595 

R-13717 1402 10.6.2014 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, v části týkající se svěření 
správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1 
(pozemek v k.ú. Malá Strana) 

R-13816 1403 10.6.2014 ke schválení Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro programové 
období 2014 - 2020 
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R-13872 1404 10.6.2014 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění kandidatury hl.m. 
Prahy na Evropské hlavní město sportu v roce 2016 

R-13323 1405 10.6.2014 k návrhu na vyslovení stanoviska HMP k pěti dohodám o vzájemné 
výměně bytů 

R-13803 1406 10.6.2014 k návrhu na zařazení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle varianty II A usnesení vlády České 
republiky č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o zabezpečení integrace azylantů a 
osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, 
ve znění pozdějších předpisů 

R-13808 1407 10.6.2014 k návrhu na pronájem 1 bytu hl.m. Prahy 

R-13877 1408 10.6.2014 k návrhu na uzavření nových nájemních smluv k 219 bytům hlavního 
města Prahy 

R-13215 1409 10.6.2014 k návrhu na stanovení valorizace nájemného v nájemních smlouvách k 
bytům v majetku hl.m. Prahy nesvěřeném Statutem hl.m. Prahy městským 
částem 

R-13549 1410 10.6.2014 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 3541 - 
Protidrogová politika hl.m. Prahy 

R-13519 1411 10.6.2014 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. Prahy 
Centrum sociálních služeb Praha, Domov pro seniory Ďáblice a Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická 

R-13292 1412 10.6.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro seniory Ďáblice 

R-13747 1413 10.6.2014 k oznámení záměru městské části Praha 8 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, 
bytového domu s pozemkem v k.ú. Karlín, předloženého podle ustanovení 
§ 18 odst. 1 písm. a) 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 

R-13741 1414 10.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 7.5.2014 do 13.5.2014 

R-13887 1415 10.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 14.5.2014 do 20.5.2014 

R-14196 1416 10.6.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP - revokace usnesení Rady HMP č. 
1179 ze dne 27.5.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP - žádost 
ze strany DPP, a.s. 

R-14118 1417 10.6.2014 k návrhu programu jednání 40. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
19.6.2014 

R-14195 1418 10.6.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-14134 1419 17.6.2014 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 20 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-14263 1420 17.6.2014 k poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov z rozpočtu 
hl.m. Prahy na rok 2014 z kapitoly 02 - Městská infrastruktura na 
rekonstrukci komunikací Lipenská a Osvětová za současného snížení 
rozpočtu akce č. 00106 - TV Šeberov 

R-13802 1421 17.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané dne 
20. 6. 2014 
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R-14168 1422 17.6.2014 k valné hromadě společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. 

R-14244 1423 17.6.2014 k udělení pokynu představenstvu společnosti Pražská plynárenská Holding 
a.s. 

R-13642 1424 17.6.2014 k návrhu vytvoření systému značení veřejných toalet ve městě 

R-13512 1425 17.6.2014 k návrhu na zřízení Komise Rady hl.m. Prahy pro nábřeží 

R-13768 1426 17.6.2014 k návrhu na určení výše náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 
Divadlo pod Palmovkou a uložení povinnosti zajistit vymáhání způsobené 
škody 

R-13906 1427 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - OZV MHMP a použití 
investičního fondu příspěvkové organizace Hudební divadlo v Karlíně v 
roce 2014 

R-13807 1428 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MZO MHMP v kapitole 02 - 
městská infrastruktura 

R-12058 1429 17.6.2014 k návrhu na pokračování přípravy stavby nového záchytného parkoviště 
P+R Opatov 

R-12986 1430 17.6.2014 k systému Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy 
v letech 2014 - 2017 a Vzorovému stipendijnímu řádu motivačního a 
prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného 
vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou 

R-14210 1431 17.6.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru hlavního města 
Prahy Nadaci Terezy Maxové dětem na pořádání akce "TERIBEAR 
DĚTEM" 

R-14152 1432 17.6.2014 k dalšímu postupu financování projektů v rámci Operačního programu 
Praha - Konkurenceschopnost 

R-11454 1433 17.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 8/17 v k.ú. Nedvězí u Říčan z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Romana a Soni Rejmánkových 

R-14207 1434 17.6.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1103 ze dne 20.5.2014 k návrhu na 
úplatné postoupení pohledávek Hlavního města Prahy bytovým družstvům 

R-12588 1435 17.6.2014 k návrhu na převzetí zakladatelských práv v Olivově dětské léčebně o.p.s. 

R-14198 1436 17.6.2014 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy prof. RNDr. Blance 
Říhové, DrSc., prof. Ing. Zdeňku Pavlíkovi, DrSc. a prof. RNDr. Martinu 
Hamplovi, DrSc. 

R-13625 1437 17.6.2014 k záměru veřejné zakázky Rozvoj, integrace, dodávka a zajištění provozu 
ekonomických IS hl.m. Prahy 

R-13628 1438 17.6.2014 k záměru na vypsání veřejné zakázky na vypracování architektury 
Integrační platformy 

R-13769 1439 17.6.2014 k záměru na vypsání veřejné zakázky na implementaci a provoz integrační 
platformy 

R-13566 1440 17.6.2014 k záměru Odboru služeb MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavební 
úpravy zasedací síně, recepce a jejich zázemí v budově A Emauzy" 

R-14163 1441 17.6.2014 k záměru Hlavního města Prahy pronajmout si nebytové prostory v budově 
KCP - Business Centre Vyšehrad ve vlastnictví Kongresového centra 
Praha, a.s. a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 09 vnitřní správa v roce 
2014 

R-13978 1442 17.6.2014 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
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R-13124 1443 17.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu č. 3145 TV Vinoř, etapa 0013 
Dražkovská 

R-13712 1444 17.6.2014 k návrhu na změnu Pravidel pro přípravu a vyhotovování materiálů pro 
jednání Rady hl.m. Prahy 

R-14162 1445 17.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 18. 6. 
2014 

R-14261 1446 17.6.2014 k návrhu dalšího postupu ve věci společnosti Pražské služby, a.s. 

R-14171 1447 17.6.2014 k založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního 
města Prahy, a.s. 

R-14230 1448 17.6.2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 1417 ze dne 10.6.2014 k 
návrhu programu jednání 40. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
19.6.2014 

R-14288 1449 17.6.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-13764 1450 17.6.2014 k návrhu na zařazení JUDr. Aleše Doubka, advokáta do Seznamu 
advokátů a advokátních kanceláří dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 
1844 ze dne 2.11.2004 

R-14017 1451 17.6.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velká rozvojová území (VRÚ), 
pro stavební záměr „Výstavba nové základnové stanice mobilního 
operátora Vodafone Czech Republic a.s., na střeše budovy č.p. 1161, na 
pozemku parc. č. 3035/4, ul. Elektrárenská, k.ú. Michle, Praha 10“ 

R-13891 1452 17.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra poskytnuté v souvislosti 
s financováním akcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

R-13966 1453 17.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na 
financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací 

R-13984 1454 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 11 a MČ Praha 19 na výkon pěstounské péče 

R-14055 1455 17.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví 
určený na aktivity související s dotačním Programem vyrovnávání 
příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014 

R-14063 1456 17.6.2014 k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra určené na 
zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 

R-14083 1457 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
určené pro MČ Praha 19, MČ Praha 21, MČ Praha - Libuš a MČ Praha - 
Satalice na aktivní politiku zaměstnanosti 
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R-13796 1458 17.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší, podoblast 2.1.3 - Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných zdrojů z Ministerstva životního prostředí 
pro MČ Praha 22 

R-13797 1459 17.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
Praha 15 

R-13842 1460 17.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2 - 
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 - 
Zlepšení kvality ovzduší ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
Praha 14 

R-14097 1461 17.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí pro 
MČ Praha 5 

R-13331 1462 17.6.2014 k návrhu na odpis pohledávky hl.m. Prahy - faktického užívání pozemku za 
Zdeňkou Görnerovou, Milošem Novotným a Lenkou Novotnou 

R-13473 1463 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - OZV MHMP v roce 
2014 

R-13634 1464 17.6.2014 k návrhu na uzavření dodatku k nájemní smlouvě, uzavřené mezi hl.m. 
Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a 
společností Metrostav a.s. na pozemní komunikace ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 

R-13626 1465 17.6.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 6 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě TSK 
hl.m. Prahy 

R-13679 1466 17.6.2014 k návrhu na financování stavebních akcí na pozemních komunikacích 
Městskou částí Praha 6 na majetku hl.m. Prahy, který je ve správě TSK 
hl.m. Prahy 

R-13684 1467 17.6.2014 k návrhu dodatku č. 3 k ukončení Nájemní smlouvy č. 
NAP/21/04/004200/2007 se společností Rumika restaurant s.r.o. 

R-12995 1468 17.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky "TV Točná, etapa 0002 - IS Točná a etapa 0003 - ČS Točná + 
výtlačný řad do Cholupic" 

R-13255 1469 17.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky "TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 2. část" 

R-13514 1470 17.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0088 "TV Libuš, etapa 0020 Ke 
Kašně" 

R-13515 1471 17.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu č. 0088 "TV Libuš, 
etapa 0020 Ke Kašně" 
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R-13547 1472 17.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací pro stavbu č. 42032 
"Rekonstrukce budovy Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013" 

R-13600 1473 17.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení 
veřejné zakázky pro stavbu č. 8615 "Kolektor Hlávkův most" 

R-13879 1474 17.6.2014 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2014 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
"Program na podporu integrace romské komunity" 

R-13886 1475 17.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu s povolením pokračování v základním 
vzdělávání pro dva žáky příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, 
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83, 
do dvacátého šestého roku věku žáků 

R-13554 1476 17.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-09585 1477 17.6.2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce souboru 
nemovitostí "Sovovy mlýny" a provedení jejich rekonstrukce, uzavřené 
mezi hl.m. Prahou a Českou nadací Jana a Medy Mládkových 

R-13558 1478 17.6.2014 k návrhu na pronájem 9 bytů dle "Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ" 

R-14067 1479 17.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Dodávka informačního systému podpory správy bytového fondu a 
souvisejících služeb, prováděných mandatáři MHMP" 

R-14091 1480 17.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Technická podpora produktů Oracle" 

R-14092 1481 17.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Technická podpora produktů Oracle" 

R-14069 1482 17.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Dodávka informačního systému podpory správy bytového fondu a 
souvisejících služeb, prováděných mandatáři MHMP" 

R-14015 1483 17.6.2014 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové 
dopravy  za účelem záměru „Změna staveb dočasných garáží na trvalé 
stavby“ na pozemcích parc. č. 1450 a 1451 v k.ú. Lhotka, Praha 4 

R-13920 1484 17.6.2014 k návrhu na zastavení řízení o povolení výjimek ze stavební uzávěry pro 
nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy 

R-13847 1485 17.6.2014 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy 
dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. 

R-13914 1487 24.6.2014 k účetní závěrce společnosti Obecní dům, a.s. za účetní rok 2013 

R-14182 1488 24.6.2014 k valné hromadě společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

R-14140 1489 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a určení 
auditora pro ověření účetní závěrky obchodní společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. 

R-14146 1490 24.6.2014 k novému znění Stanov obchodní společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

R-14142 1491 24.6.2014 k návrhu Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
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R-13284 1492 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku společnosti 
Kolektory Praha, a.s., ke změně stanov společnosti Kolektory Praha, a.s. a 
k určení auditora na rok 2015 

R-14228 1493 24.6.2014 k roční účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost za rok 2013 

R-14254 1494 24.6.2014 k návrhu na změnu stanov společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, 
akciová společnost 

R-
14197B 

1495 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie 
rozvoje veřejných prostranství 

R-14084 1496 24.6.2014 k návrhu na přihlášení hl.m. Prahy k Paktu měst a regionů proti sexuálnímu 
násilí na dětech v rámci kampaně Rady Evropy "Jedno z Pěti" 

R-14116 1497 24.6.2014 k návrhu na použití prostředků z investičního fondu příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl.m. Prahy v r. 2014 

R-14241 1498 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 
"Vytvoření grantové podpory vysokých škol na území hl. m. Prahy" 

R-14291 1499 24.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti PPF banka a.s. konané dne 25. 6. 2014 

R-14385 1500 24.6.2014 k návrhu na uzavření dohody o smluvním platu s pověřeným ředitelem 
příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

R-14392 1501 24.6.2014 k doplnění Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. 
m. Praze do r. 2020 

R-14139 1502 24.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražská energetika Holding a.s. konané 
dne 27. 6. 2014 

R-14359 1503 24.6.2014 k návrhu na svolání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. a k 
žádosti o souhlas České národní banky 

R-14227 1504 24.6.2014 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti PVA a.s. konané dne 30. 6. 2014 

R-13778 1505 24.6.2014 ke schválení záměru na rozšíření předmětu grantu hl.m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů o restaurování movitých kulturních 
památek na území hl.m. Prahy 

R-14045 1506 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury 2014 

R-13608 1507 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury 2014 

R-14153 1508 24.6.2014 k návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a 
Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze pro druhé pololetí roku 2014 

R-13016 1509 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 
"Výroba a instalace litinového zábradlí u Šlechtovky, Stromovka, výroba a 
instalace zábradlí, parter, Kinského zahrada" 

R-14395 1510 24.6.2014 k organizačním záležitostem členů Rady hlavního města Prahy 

R-14345 1511 24.6.2014 k dopravnímu omezení v souvislosti s opravou dálnice D1 

R-10739 1512 24.6.2014 k záměru odboru městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky 
stavby č. 40548 „SOŠ Stavební a Zahradnická - výst. skleníku bot. zahr.“, 
etapa 0004 - Zateplení budovy Jarov 
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R-14011 1513 24.6.2014 k návrhu na jmenování zástupců zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem Prahou 

R-11314 1514 24.6.2014 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní 
akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 

R-14071 1515 24.6.2014 k návrhu dalšího postupu ve věci nakládání s nemovitým majetkem ve 
svěřené správě městské části Praha 10,  kulturní památkou  č. pop. 200 s 
pozemky v k.ú. Strašnice (areál školy V Olšinách) 

R-12250 1516 24.6.2014 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce 
objektu Královská obora č.p. 74" 

R-12979 1517 24.6.2014 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 245/1 a 247/3 k.ú. Kbely 

R-12911 1518 24.6.2014 k návrhu na uzavření dohody o součinnosti při rekonstrukcích sousedících 
nemovitostí v lokalitě Budějovická, Praha 4 

R-14145 1519 24.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Právní poradenství v 
rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost". 

R-13733 1520 24.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Předběžné 
posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha - pól 
růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 - 2020" 

R-13042 1521 24.6.2014 k záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Komunikace a 
zpevněné plochy FN Na Bulovce" 

R-13181 1522 24.6.2014 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 1619/2, parc. č. 1618/8, parc. 
č. 1619/3, parc. č. 1618/13, parc. č. 1618/14, parc. č. 1619/1 a část parc. č. 
1620/1 dle GP č. 1622-16/2004 oddělený a nově označený jako pozemek 
parc. č. 1620/3, z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků domů č.p. 1360, vše v kat. území Krč 

R-13616 1523 24.6.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0544, 
úpravu rozpočtu v kap. 05  a odprodej neupotřebitelného movitého majetku 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy - Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy 

R-14022 1524 24.6.2014 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na realizaci "Programu 
prevence kriminality hl.m. Prahy na rok 2014" 

R-13970 1525 24.6.2014 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0544, 
úpravu rozpočtu v kap. 0504 a úpravu rozpočtu, použití peněžních fondů, 
úpravu limitu prostředků na platy a úpravu limitu počtu zaměstnanců 
příspěvkových organizací v působnosti ZSP MHMP v roce 2014 

R-13892 1526 24.6.2014 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

R-14125 1527 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 1016 a v kap. 0504 a úpravu rozpočtu 
a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti odboru 
ZSP MHMP 

R-14079 1528 24.6.2014 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy prof. Ivanu 
Moravcovi 

R-12665 1529 24.6.2014 k pojmenování a přejmenování ulic a veřejných prostranství na území 
hlavního města Prahy 

R-14006 1530 24.6.2014 k návrhu nařízení o zřízení přírodních parků na území hlavního města 
Prahy 

R-14087 1531 24.6.2014 k návrhu na udělení partnerství hl.m. Prahy při pořádání sportovních akcí 
konaných ve 3. čtvrtletí roku 2014 
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R-12484 1532 24.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a 
implementace univerzálního řešení přístupu k základním registrům formou 
hostovaného řešení pro malé městské části HMP" 

R-12238 1533 24.6.2014 k uzavření dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě na rozvoj systému PROXIO s 
názvem Prováděcí projekt připojení agend IS PROXIO k ISZR 

R-13909 1534 24.6.2014 k objednávce služeb "Systémová podpora k produktu Granty na období 3 
měsíců" 

R-13953 1535 24.6.2014 k zajištění technologické podpory síťových prvků Cisco 

R-13665 1536 24.6.2014 k záměru k zahájení postupu vedoucímu k uzavření Prováděcí smlouvy 
“Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. 
m. Prahy pro lokalitu č. 84“ dle Rámcové smlouvy INO/66/01/001040/2012 
uzavřené dne 8. 8. 2012 

R-12187 1537 24.6.2014 k záměru na vypsání veřejné zakázky na "Servis, údržbu a rozšířenou 
podporu software ORGA na období 48 měsíců" formou otevřeného 
zadávacího řízení 

R-13959 1538 24.6.2014 k Dodávce technologické podpory výrobce Check Point na dobu do konce 
roku 2014 

R-13996 1539 24.6.2014 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky na zajištění 
technické správy databází využívaných elektronickými prezentacemi a 
aplikacemi v rámci infrastruktury prezentační vrstvy 

R-14251 1540 24.6.2014 k uzavření smlouvy o poskytování odborných konzultací a činnosti 
technického dozoru v oblasti informačních systémů Zdravotnické 
záchranné služby hlavního města Prahy a Městské policie hlavního města 
Prahy 

R-14203 1541 24.6.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu - Organizační a 
metodické zajištění spolupráce při prevenci a řešení online kyberkriminality 
a zapojení hl.m. Prahy do projektu "Kraje pro bezpečný internet" 

R-13472 1542 24.6.2014 k uzavření objednávky veřejné zakázky malého rozsahu "Vyzývací systém 
- Bohdalec DSC" 

R-14355 1543 24.6.2014 k nájmu nebytových prostor Budovy KCP - Business Centre Vyšehrad č.p. 
1685 ve vlastnictví Kongresového centra Praha, a.s., Hlavnímu městu 
Praze 

R-13704 1544 24.6.2014 k uzavření Kupní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Bloky na 
pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi a bloky na 
pokuty za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 
pro druhé pololetí 2014 a první pololetí 2015" 

R-13876 1545 24.6.2014 k uzavření Příkazní smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu 
"Administrace veřejné zakázky" 

R-14208 1546 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci s Občanským sdružením TAP 

R-14375 1547 24.6.2014 k návrhu na jmenování ředitele odboru volených orgánů a podpory řízení 
Magistrátu hl.m. Prahy 

R-13093 1548 24.6.2014 k záměru odboru OMI MHMP na realizaci veřejné zakázky č. 0000 
Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola - projektové 
práce 

R-12530 1549 24.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu stavby č. 3103 TV 
Lochkov, etapa 0012 Propojovací komunikace ŘSD 

R-13866 1550 24.6.2014 k využití reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy 
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R-14106 1551 24.6.2014 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Smlouva o reklamní 
spolupráci" 

R-14174 1552 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu 
"Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek" 

R-14040 1553 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu - 
"Marketingové služby" 

R-14250 1554 24.6.2014 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Český rozhlas v 
souvislosti s pořádáním akce s názvem "Karlínské filmové léto 2014" 

R-14064 1555 24.6.2014 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zprostředkování nákupu 
sdružených dodávek elektrické energie a plynu na rok 2015" 

R-14396 1556 24.6.2014 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-14187 1557 24.6.2014 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území pro 
realizaci záměru "Nové využití objektů č.p. 1904 a 1912 v k.ú. Břevnov" na 
pozemcích parc. č. 2454/4, 2454/5, 2456/1, 2456/3, 2456/4, 2456/5, 
2456/6, 2456/7, 2458/22, 2458/36, k.ú. Břevnov, Praha 6 

R-14004 1558 24.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy  v roce 2014 o neinvestiční 
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na program Veřejné 
informační služby knihoven pro MČ Praha - Slivenec 

R-14013 1559 24.6.2014 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy  v roce 2014 o investiční transfer 
ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na program Veřejné informační 
služby knihoven pro MČ Praha 16 

R-14336 1560 24.6.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
běžných výdajů v roce 2014 

R-14337 1561 24.6.2014 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 a na úpravu 
kapitálových výdajů v roce 2014 

R-11367 1562 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a schválení licenční smlouvy k 
užití propagačního filmu o Pražské památkové rezervaci 

R-13567 1563 24.6.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

R-13372 1564 24.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky "TV Slivenec, etapa 0018 K Holyni" 

R-13375 1565 24.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky "TV Slivenec, etapa 0018 K Holyni" 

R-13466 1566 24.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0031 
Komunikace Otovická - 2. část 

R-13467 1567 24.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby č. 3295 TV Horní Počernice, 
etapa 0031 Komunikace Otovická - 2. část 

R-13552 1568 24.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném 
řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací pro stavbu č. 
42032 "Rekonstrukce budovy Divadla pod Palmovkou po záplavě 2013" 

R-13645 1569 24.6.2014 ke jmenování komise pro posouzení kvalifikace uchazečů v řízení na 
zadání veřejné zakázky pro stavbu č. 0042177 "Zelená Malovanka", etapa 
0001 Zelené stěny 
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R-13646 1570 24.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek v užším řízení veřejné zakázky pro stavbu č. 0042177 "Zelená 
Malovanka", etapa 0001 Zelené stěny 

R-14058 1571 24.6.2014 k návrhu odpovědi panu Zbyňku Kovaříkovi na stížnost na školní jídelnu 
Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 - Řepy, 
U Boroviček 1 

R-13452 1572 24.6.2014 ke schválení uzavření příkazní smlouvy na zajištění inženýrských činností - 
TDI a koordinátora BOZP pro realizaci akce: "EU - zateplení objektu SŠ, 
ZŠ a MŠ, Výmolova 169, Praha 5“, s uchazečem doporučeným hodnotící 
komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

R-13784 1573 24.6.2014 ke jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení veřejné zakázky "Střední škola 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu Miramare" 

R-13677 1574 24.6.2014 ke jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro 
posouzení kvalifikace uchazečů v řízení veřejné zakázky "Akademické 
gymnázium P1-rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení", Štěpánská 22, 
Praha 1 

R-14075 1575 24.6.2014 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-14813-10 o 
pojištění majetku a o pojištění odpovědnosti za škodu pro školy a školská 
zařízení zřizovaná HMP 

R-14098 1576 24.6.2014 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 
56774661-28 o pojištění souboru vozidel pro školy a školská zařízení 
zřizovaná HMP 

R-13656 1577 24.6.2014 k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu stavby v 
působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP 

R-14014 1578 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-13908 1579 24.6.2014 k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci 
stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství, mládeže a 
sportu MHMP 

R-13759 1580 24.6.2014 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejné zakázky 
"Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu 
Miramare" 

R-13855 1581 24.6.2014 k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce 

R-13689 1582 24.6.2014 k návrhu na schválení výpovědí z nájemních smluv 

R-14293 1583 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 08 - Hospodářství 

R-14028 1584 24.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 

R-13758 1585 24.6.2014 k návrhu na udělení souhlasu s podnájmem 

R-13854 1586 24.6.2014 k návrhu na udělení souhlasů s podnájmem 

R-13325 1587 24.6.2014 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v 
objektu Maňákova 795, Praha 9 k.ú. Černý Most 

R-13655 1588 24.6.2014 k návrhu na schválení výpovědí z nájemních smluv 

R-13320 1589 24.6.2014 k návrhu na schválení výpůjčky na část pozemku parc. č. 2364/296 k.ú. 
Kobylisy 

R-13644 1590 24.6.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv 

R-13819 1591 24.6.2014 k návrhu na schválení nájemních smluv a dodatku k nájemní smlouvě 
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R-13958 1592 24.6.2014 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní 
smlouvě 

R-14127 1593 24.6.2014 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu od MČ Praha 5 a příspěvku od 
Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o. na úhradu zvýšené dopravní 
obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID 

R-13964 1594 24.6.2014 k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů pro PID-BUS v kapitole 03 - 
Doprava o příspěvky cizích subjektů na zajištění zvýšené dopravní 
obslužnosti v 1. čtvrtletí 2014 

R-13859 1595 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2014 v kap. 01 a 
05 

R-13937 1596 24.6.2014 k návrhu na likvidaci nalezených a opuštěných movitých věcí, které se 
staly majetkem hlavního města Prahy 

R-14110 1597 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 v kap. 0461 - 
Školství, mládež a sport 

R-14311 1598 24.6.2014 k návrhu na rozpracování usnesení 40. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 19. 6. 2014 

R-13853 1599 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 09 - vnitřní správa MHMP na 
pracovní pohotovosti 

R-14147 1600 24.6.2014 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření městských částí hl.m. Prahy 
Magistrátem hl.m. Prahy za rok 2014 pro období do 30.6.2015 

R-14031 1601 24.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 21.5.2014 do 27.5.2014 

R-14060 1602 24.6.2014 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 28.5.2014 do 3.6.2014 

R-14332 1603 24.6.2014 k návrhu na úpravu rozpočtu Městské policie hl.m. Prahy v roce 2014 

R-13479 1604 24.6.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1968 ze dne 29.10.2013 k záměru 
odboru SMS MHMP na realizaci veřejné zakázky "VOŠZ a SZŠ Alšovo 
nábřeží-Rekonstrukce kanalizace" 
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