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R-28799 546 20.3.2018 ke jmenování koordinátora hl.m. Prahy pro ekonomickou diplomacii k 
zajištění realizace Memoranda o spolupráci v oblasti ekonomické 
diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR 

R-28631 547 20.3.2018 k návrhu záměru provedení cvičení "MUZEUM 2018" 

R-29068 548 20.3.2018 k návrhu na trasování linky metra D severně od stanice Náměstí Míru 

R-28854 549 20.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava, za 
účelem zajištění realizace větších oprav běžné údržby komunikací, jejich 
součástí a příslušenství a oprav odvodnění komunikací na území hlavního 
města Prahy 

R-28907 550 20.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu BESIP a RFD MHMP (zapojení úspor 
hospodaření minulých let) MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava 

R-28684 551 20.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu mostních objektů RFD SK v kapitole 03 - 
Doprava 

R-28829 552 20.3.2018 k návrhu na delimitaci investičních akcí v rámci kapitoly 03 - náklady na 
zkušební provoz MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka patří do pořizovací 
ceny příslušné stavby 

R-28242 553 20.3.2018 k návrhu na uzavření dohody ke smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace 
pro zadání stavby a výkon autorského dozoru č. DOH/22/04/000334/2018, 
ke smlouvě o dílo č. DIL/22/03/000153/2016 uzavřené dne 21.3.2016, 
stavba č. 0079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - Protihluková 
opatření v ulici V Holešovičkách a okolí 

R-28499 554 20.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4485/9, parc. č. 4485/98, 
parc. č. 4485/112, parc. č. 4485/120 a částí pozemků parc. č. 4485/90, 
parc. č. 4485/97, parc. č. 4485/99 vše v k.ú. Horní počernice, obec Praha a 
pozemku parc. č. 2590/24 v k.ú. Kyje, obec Praha z vlastnictví společnosti 
METRO Properties ČR s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy se 
zřízením služebnosti inženýrských sítí 

R-28427 555 20.3.2018 k návrhu na uzavření dodatků k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace s příjemcem dotace BLK Slavia Praha, z.s., Fotbalová 
asociace České republiky, SC Radotín z.s., I. Český Lawn - Tennis Klub 
Praha a Sport Vítkov s.r.o. 

R-28659 556 20.3.2018 k uzavření smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní v rámci 
stavby č. 42700 Revitalizace Malostranského náměstí 

R-28420 557 20.3.2018 k návrhu pokračování projektu Pražské židle a stolky v sezóně 2018 

R-28981 558 20.3.2018 k valné hromadě společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a.s. 

R-27699 559 20.3.2018 k uzavření smlouvy "Smlouva o zajištění obchodního využití reklamních 
ploch v systému veřejného osvětlení hlavního města Prahy" 

R-28247 560 20.3.2018 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního 
programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech II" - 1. skupina 

R-28942 561 20.3.2018 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 
29.3.2018 

R-28673 562 20.3.2018 k návrhu Zprávy o stavu péče o Historické centrum Prahy 

R-28277 563 20.3.2018 k návrhu na přijetí výsledků činností spojených s uplynutím období 6 let 
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy či školského zařízení v 
působnosti odboru školství a mládeže MHMP a provedení úkonů 
souvisejících 
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R-28682 564 20.3.2018 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení a jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 
100 

R-28807 565 20.3.2018 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-28776 566 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol v hlavním městě Praze za rok 
2017 

R-28966 567 20.3.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Projekční a inženýrské činnosti za účelem přípravy projektu 
rekonstrukce objektu Emauzy na inteligentní budovu" 

R-27161 568 20.3.2018 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 40555 
Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800 - 1. část 
Uhříněves - Pitkovice 

R-29034 569 20.3.2018 k organizačním záležitostem Rady hl.m. Prahy 

R-29107 570 20.3.2018 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-28804 571 20.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 
0464 odboru SVC MHMP 

R-28896 572 20.3.2018 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 1 k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

R-28910 573 20.3.2018 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-28911 574 20.3.2018 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha - Dolní Počernice k 
podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí 

R-28855 575 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 8 

R-28857 576 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

R-28861 577 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s 
financováním z Národního programu Životní prostředí - NIV určeného pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 8 

R-28865 578 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
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R-28871 579 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky 
na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy 

R-28905 580 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt 
spolufinancovaný EU v rámci URBACT III network 

R-28912 581 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

R-28916 582 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů v rámci 
Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání 

R-28920 583 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s 
financováním z Národního programu Životní prostředí - IV určeného pro 
MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Suchdol 

R-28923 584 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 4 

R-28936 585 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

R-28745 586 20.3.2018 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr "Smíchov Business Park - DUR“, na pozemcích 
parc. č. 631/4, 633/2, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3, 635/10 a 637/1 vše v k.ú. 
Smíchov, a pozemcích dotčených napojením na inženýrské sítě parc. č. 
623/1, 623/3, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 629/7, 629/8, 
631/1, 631/3, 631/5, 631/6, 631/7, 632/2, 633/3, 634/1, 634/2, 635/5, 
635/6, 635/14, 635/16, 636/1, 637/4, 637/6, 639, 640/1, 4990/1, 4990/7, 
5043/5, 5043/6, 5043/7, 5043/13, 5043/19, 5043/20 a 5043/21 vše v k.ú. 
Smíchov, Praha 5 

R-27629 587 20.3.2018 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 - Libuš 
(odejmutí veřejného osvětlení) 

R-28410 588 20.3.2018 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 (pozemky v 
k.ú. Uhříněves) 
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R-28363 589 20.3.2018 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 - Satalice 
(odejmutí veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v k.ú. 
Satalice) 

R-28413 590 20.3.2018 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 8 (pozemky v k.ú. 
Kobylisy) 

R-28622 591 20.3.2018 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1564/19 v k.ú. Nusle 

R-28762 592 20.3.2018 návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 799/2 v k.ú. Prosek 

R-28493 593 20.3.2018 k návrhu na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku parc. č. 
3337/3 k.ú. Michle 

R-28500 594 20.3.2018 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k pachtovní 
smlouvě, uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na výpověď nájemní 
smlouvy 

R-28608 595 20.3.2018 k návrhu na vyslovení nesouhlasu s pronájmem jiného bytu dle "Pravidel 
pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ" 

R-28777 596 20.3.2018 k návrhu na prominutí části 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-28760 597 20.3.2018 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-28809 598 20.3.2018 k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě 
výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-28825 599 20.3.2018 k návrhu na uzavření či odmítnutí uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. 
Prahy na základě výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku na 
uzavření smlouvy o nájmu bytu 

R-28790 600 20.3.2018 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2018 

R-28472 601 20.3.2018 k návrhu na vybavení bytů kuchyňskými kouty/kuchyněmi, na stanovení 
výše nájemného a na způsob pronájmu bytů v domě Niederleho č.p. 705 v 
k.ú. Malešice 

R-28763 602 20.3.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1877 ze dne 15. 8. 2017 k návrhu 
projektového záměru "Systém podpory operativního řízení při povodních" 

R-28588 603 20.3.2018 k návrhu na využití prostředků z fondu investic a fondu odměn příspěvkové 
organizace Správa služeb hlavního města Prahy na rok 2018 

R-28144 604 20.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2274 v k.ú. Hostivař do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
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R-27224 605 20.3.2018 k návrhu OCP MHMP na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, 
který řeší vyjmutí 2.NP (podkroví) v objektu "zázemí zahradní údržby 
Královské obory" č.p. 11 na pozemku parc. č. 1769, vypůjčitel Lesy hl.m. 
Prahy - příspěvková organizace a uzavření nájemní smlouvy na 2.NP 
objektu s paní Barborou Berecovou 

R-28783 606 20.3.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 
2018 

R-28839 607 20.3.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga 
dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, 
na období leden - srpen" 

R-28818 608 20.3.2018 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy související s platbami projektů za PRK z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 

R-28612 609 20.3.2018 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy odboru FON MHMP v roce 2018 

R-28914 610 20.3.2018 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

R-28835 611 20.3.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků projektů OP Z a OP TP z 
roku 2017 do roku 2018 a na úpravu běžných výdajů kap. 09 v roce 2018 

R-28974 612 20.3.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků kapitálových výdajů z roku 
2017 do roku 2018 odboru SLU MHMP v kap. 09 

R-29043 613 20.3.2018 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení k veřejné 
zakázce "Nový audiovizuální systém v jednacím sále Zastupitelstva hl.m. 
Prahy" 

R-28485 614 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 10.1.2018 do 16.1.2018 

R-28742 615 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 24.1.2018 do 30.1.2018 

R-28903 616 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 31.1.2018 do 6.2.2018 

R-28904 617 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 14.2.2018 do 20.2.2018 

R-28963 618 20.3.2018 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 28.2.2018 do 6.3.2018 

R-29095 619 20.3.2018 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 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-28816 620 20.3.2018 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 158/1 v k.ú. Horní 
Počernice do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-28939 621 20.3.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 545 ze dne 15.3.2018  k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 539 ze dne 13.3.2018 k návrhu programu jednání 
35. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 22.3.2018 

 


