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 P R O G R A M  
39. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 11. 2019  

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 18. 11. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 34527 k záměru odboru informatické 

infrastruktury MHMP na realizaci veřejné 
zakázky „Zajištění dostatečné kapacity 
zálohování v kontextu požadavků na 
provoz aplikačního vybavení“ 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 Bc. Tobiáš, MSc,  
MPA 
 

3. 34089 k návrhu na poskytnutí dotace na realizaci 
projektu "Kraje pro bezpečný internet" 
pro Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se 
sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 Ing. Vorlíček 

4. 34915 k návrhu na úpravu kapitálových výdajů a 
celkových nákladů v kap. 09 - vnitřní 
správa, v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Vorlíček 

5. 33759 k pověření společnosti Operátor ICT, a.s. 
přípravou Generelu rozvoje dobíjecí 
infrastruktury v hlavním městě Praze do 
roku 2030 a koordinací v oblasti budování 
dobíjecích míst pro elektromobily 
 
- staženo 18.11.19 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Ing. Vorlíček 
M. Fišer,  
Operátor ICT, a.s. 

6. 33908 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro prodloužení doby užívání 
dočasné stavby „Ubytovna Bílá Skála“, 
ev. č. 680, ul. Povltavská, na pozemcích 
parc. č. 411/1 a 411/6 v k. ú. Libeň, Praha 
8, do 31. 12. 2022 
 
- v tištěné podobě předáno 19.11.19 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

10.30 Ing. Čemus 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 34515 

 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy 
v ulici Voctářova na území městské části 
Praha 8" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský 

8. 34802 
 
 

k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy - Programu na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl.m. Prahy pro rok 2020 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40 RNDr. Kyjovský 

9. 34286 k návrhu schválení dalšího postupu stavby 
č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov s 
ohledem na výsledky 4. jednání pracovní 
skupiny na zlepšení stavby Radlické 
radiály 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.45 Ing. Prajer 

10. 34203 k návrhu na uzavření dohody o privativní 
novaci závazků a jejich nahrazení 
veřejnoprávní smlouvou č. 
INO/16/06/000386/2019 
 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
MČ Praha - Dolní Měcholupy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.50  

11. 34987 
 
 
 

k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2020, finančních vztahů hl. m. 
Prahy k městským částem hl. m. Prahy na 
rok 2020, rozdělení příspěvku na výkon 
státní správy ze státního rozpočtu na rok 
2020 městským částem hl. m. Prahy a 
střednědobého výhledu rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy do roku 2025 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.55  

12. 34825 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „II. Ekologizace blokové 
kotelny Kateřinky“ 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 11.00 Ing. Rak 
Zástupce  
INCONEX a.s. 

13. 35139 
 
 

k návrhu na schválení dohody k zajištění 
rekonstrukce terasy nad stanicí metra 
Budějovická 
 
 
 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

                        



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 34888 k závěrům rozborů hospodaření 

provedených v příspěvkových 
organizacích v působnosti odboru SOV 
MHMP 
 
 
 

radní Johnová 11.10 PhDr. Klinecký 

15. 34984 
 
 

k návrhu na přiznání mimořádných 
odměn ředitelům a ředitelkám 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SML MHMP 
 
 
 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 

16. 34560 k návrhu na delimitaci stavby č. 43102 ZŠ 
Romance - Uhříněves z INV MHMP na 
Městskou část Praha 22 
 
 
 

radní Šimral 11.20 Ing. Prajer 

17. 34753 
 
 
 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníka zadávacího řízení a o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 43361 Výstavba tělocvičny 
Voděradská; projektant" 
 
- staženo 18.11.19 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.25 Ing. Prajer 

18. 35133 k návrhu na personální změnu v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro sport 
 
 

radní Šimral 11.30  

19. 34680 k revokaci usnesení Rady HMP č. 952 ze 
dne 20. 5. 2019 "k návrhu na udělení 
grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2019" a k 
uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí dotace hl. m. 
Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.35 
 
 
 
 

Mgr. Skalický 

20. 34163 k návrhu na schválení podání žádosti o 
poskytnutí dotace z Ministerstva kultury z 
programu Podpory pro památky 
UNESCO 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.40 Mgr. Skalický 

21. 34829 k návrhu na změnu znění stanov 
dobrovolného svazku obcí České dědictví 
UNESCO 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.45 Mgr. Skalický 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 34852 k návrhu na zřízení komise Rady hl. m. 

Prahy - Rada světové památky 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.50 Mgr. Skalický 

23. 34957 k návrhu na zrušení usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 1718 ze dne 18.7.2017 ke 
způsobu pronájmu malometrážních a 
dlouhodobě neobsazených bytů v domech 
hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 11.55 Ing. Tunkl 

24. 34785 k návrhu na dočasné snížení nájemného 
ve služebních bytech hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Zábranský 12.00 Ing. Tunkl 

25. 34931 k bezpečnostnímu zajištění objektu Nová 
radnice 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

12.05 JUDr. 
Štalmachová 

26.  Podání  12.10  
27.  Operativní rozhodování Rady HMP    
28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35028 k vyhlášení 54. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34973 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34969 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
poskytnutí podílů spolufinancování na 
projekty OP PPR realizované PO HMP v 
roce 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
4. 34873 k návrhu OCP MHMP na uzavření smluv 

o výpůjčce mezi hl.m. Prahou a Lesy 
hl.m. Prahy na dobu určitou na pozemky a 
objekty ve vlastnictví HMP, svěřené do 
správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 34726 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy se spolkem RC 
MODELL CLUB PRAHA, modelářský 
klub, p.s., IČO 67798772 na dobu 
neurčitou na části pozemků ve vlastnictví 
HMP, svěřených do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

6. 34850 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 01 a v 
kap. 02 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

7. 35009 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů na rok 2019 v kap. 01 v souvislosti 
se změnou financování příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

8. 34874 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
- Městská infrastruktura 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  

9. 34782 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 a 
zvýšení celkových nákladů u investičních 
akcí p.o. Botanická zahrada hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10. 34647 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

  

11. 34966 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
zdravotnictví na specializační vzdělávání 
nelékařů 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

12. 34999 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelové neinvestiční a 
investiční dotace MČ Praha – Běchovice 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

13. 34985 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 34919 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

15. 34783 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí na 
projekty financované v rámci Operačního 
programu životní prostředí 2014 - 2020 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha 
8, 10 a 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

16. 34930 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro 
MČ Praha 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

17. 34964 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

18. 34971 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

19. 34975 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
20. 34927 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

21. 35083 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 6 MČ 
Praha 20 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

22. 35053 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

23. 35010 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 11 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

24. 35019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu Ministerstva práce a 
sociálních věcí k zajištění výplaty státního 
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

25. 35056 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby a 
poskytnutí finančních prostředků MČ 
HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

 
 
 
 



 8 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
26. 34543 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 

pohledávky hl. m. Prahy 
náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

27. 34377 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl. m. Prahy 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

  

28. 34598 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, pachtovní smlouvy, dodatků k 
nájemním smlouvám a uzavření smluv o 
výpůjčce 
 

radní Chabr   

29. 34389 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smlouvy o výpůjčce 
 

radní Chabr   

30. 33213 k návrhu směny části pozemku parc. č. 
3020/9 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví 
Bytového družstva Pod Jarovem 2034, 
2035 a 2036 za pozemek parc. č. 2930/57 
v k.ú. Žižkov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Chabr   

31. 34706 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 510 a pozemku parc. č. 511 v k. ú. Krč 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

32. 32510 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku a 
komunikací na pozemcích parc. č. 121/1, 
527/1 a 529, vše v k.ú. Radlice a pozemku 
parc. č. 121/1 v k.ú. Radlice z vlastnictví 
A-TRIO Praha, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

33. 34900 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice, Krč, Řeporyje, Slivenec a 
Třebonice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu 
pro Státní pozemkový úřad, IČO: 
01312774 do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o 
Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Chabr   

34. 34197 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště gastronomie a podnikání 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 7 (nemovitosti v k.ú. 
Holešovice) 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 35140 

 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.2447 ze 
dne 11.11.2019 k návrhu na využití 
zákonného předkupního práva ke 
spoluvlastnickému podílu na pozemku v 
k.ú. Střížkov, obec Praha 
 

radní Chabr   

36. 35115 
 
 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č.2446 ze dne 11.11.2019 k návrhu na 
využití zákonného předkupního práva ke 
spoluvlastnickému podílu na pozemku v 
k.ú. Střížkov 
 

radní Chabr   

37. 34950 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví MHMP 
 

radní Johnová   

38. 34910 k návrhu na úpravu odpisových plánů 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZDR MHMP v roce 
2019 
 

radní Johnová   

39. 34767 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov Svojšice v roce 2019 
 

radní Johnová   

40. 34909 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0581 v roce 2019 
 

radní Johnová   

41. 35005 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0581 a 
kap. 0924 
 

radní Johnová   

42. 34329 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy 
mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou - Státním pozemkovým 
úřadem 
 

radní Šimral   

43. 34920 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2019 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

radní Šimral  
 

 

44. 34903 k návrhu na jmenování zástupců 
zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 
 

radní Šimral   

45. 34953 k návrhu na změnu zápisu Základní školy 
LOPES Čimice, Praha 8, Libčická 399 ,  
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   
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46. 34830 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 
320, v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

47. 34402 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 
sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233/34, 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

48. 34876 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu školské právnické osoby 
Střední škola Euroinstitut v Praze, se 
sídlem Praha 10, U hranic 3419/12b, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní Šimral   

49. 34807 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Střední škola designu a umění, knižní 
kultury a ekonomiky Náhorní 
 

radní Šimral   

50. 34769 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, 
Jindřišská 36 
 

radní Šimral   

51. 34841 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 
3/498 
 

radní Šimral   

52. 34742 k návrhu na poskytnutí individuální 
účelové dotace v oblasti sportu subjektu 
Sportovní klub LTC Modřany 2005, z.s 
 

radní Šimral   

53. 35013 
 
 
 

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště, Praha 
4, Ohradní 57, v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 

radní Šimral   

54. 35055 
 
 

k vydání stanoviska k zápisu školské 
právnické osoby Metropolitní 
gymnázium, se sídlem Prokopova 100/16, 
130 00 Praha 3, do rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní Šimral   

55. 34885 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
změny v údajích právnické osoby 1. Scio 
Střední škola, s.r.o., se sídlem Praha 8, 
Pobřežní 658/14, IČO 071 16 349, v 
rejstříku škol a školských zařízení s 
účinností od 1. 9. 2020 
 

radní Šimral   
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56. 34939 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP a ke snížení limitů 
odpisových plánů příspěvkových 
organizací v působnosti KUC MHMP 
 

radní Třeštíková   

57. 34821 úprava rozpočtu kap. 06 a příspěvkové 
organizace Galerie hl. m. Prahy 
 

radní Třeštíková   

58. 34932 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Divadlo Spejbla a 
Hurvínka 
 

radní Třeštíková   

59. 34940 k návrhu na pronájem služebního bytu 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

60. 34926 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

61. 34934 k návrhu na schválení pronájmu bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

62. 35048 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35061 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 
Prahy 
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