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 P R O G R A M  
 40. jednání Rady HMP, které se koná dne 21. 11. 2017 

 
 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 13. 11. 2017 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  

2. 26745 k záměru odboru informatiky MHMP na 

realizaci veřejné zakázky „Služby 

systémové podpory SW produktů 

ArcGIS“ (geografický informační systém) 

a ke jmenování komise 

 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

9.10 Ing.Fialka,MBA 

 

3. 27000 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 

veřejné zakázky "Vybudování datového 

centra DC5 a zvýšení dostupnosti 

poskytovaných služeb" a ke jmenování 

komise 

 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

9.15 Ing.Fialka,MBA 

 

4. 25118 k záměru odboru informatiky MHMP na 

realizaci veřejné zakázky "Poskytování 

služeb podpory Informačního systému 

městské policie - podpora organizace a 

výkonu služby na dobu 4 let" a ke 

jmenování komise 

 

- předáno 6.11.17 

- staženo 7.11.17 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

 

9.20 Ing.Fialka,MBA 

 

5. 27762 k návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Ing. Marcelu 

Grünovi 

 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

9.25 JUDr.Novaková 

 

6. 27613 k novelizaci Pražských stavebních 

předpisů a ke zprávě o jejich aplikaci po 

jednom roce účinnosti 

 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

9.30 Mgr.Boháč, 

ředitel IPR HMP 

Ing.Vacínová 

  

 

7. 27375 k záměru odboru OSI na realizaci veřejné 

zakázky "Stavba č. 9567 Radlická radiála 

JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-

geologický průzkum - údržba štoly " a ke 

jmenování komise 

 

- předáno 15.11.17 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

9.35 Ing.Prajer 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

8. 27368 k průběžné zprávě o stavu plnění  

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 

hromadné dopravě v hlavním městě Praze 

a úpravě přílohy této Koncepce 
 

- předáno 15.11.17 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.40 Ing.Kaas 

 

9. 27337

A 

k návrhu na prodloužení termínu realizace 

a vyúčtování projektů podpořených v 

rámci grantového řízení na podporu 

projektů v oblasti přístupnosti a 

odstraňování bariér na území hl. m. Prahy 

na rok 2017 
 

- předáno 15.11.17 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.45 Ing.Kaas 

 

10. 27305 k návrhu na úplatné nabytí id. 1/3 

pozemků parc.č. 659/2, parc.č. 837/26, 

parc.č. 842/1,  parc.č. 880/5 a parc.č. 

1015/13 a části pozemku parc.č. 878/14, 

vše v k.ú. Písnice, do vlastnictví hlavního 

města Prahy (pro výstavbu trasy metra  

I.D) 
 

 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.50 J.Rak,BBA 

 

11. 27660 

 

  VH 

ke zvýšení základního kapitálu 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost nepeněžitým vkladem 
 

 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

9.55 předs. předst. 

a dozorčí rady 

DP HMP 

12. 27446 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru na podporu 

projektu k záchraně ohrožených druhů 

zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu 

v kap. 0264 - SVC MHMP a kap. 0464 - 

SVC MHMP v roce 2017 
 

- předáno 15.11.17 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

10.00 Mgr.Fáberová 

Mgr.Bobek, 

ředitel ZOO 

Praha 

13. 27003 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kapitole 04 a přidělení 

mimořádné finanční podpory v oblasti 

sportu na odstranění havarijních stavů a 

rekonstrukce sportovišť 
 

 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

10.05 Mgr.Fáberová 

14. 27486 k návrhu na vyhlášení dotačního 

programu hl.m. Prahy a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

"Naplňování Koncepce podpory mládeže 

na krajské úrovni" a podání žádosti hl.m. 

Prahy na MŠMT 

 

- předáno 15.11.17 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

10.10 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

15. 27348 k vypracování koncepční studie ulice 

Revoluční 

 

- předáno 15.11.17 

 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

10.15 Mgr.Boháč, 

ředitel IPR HMP 
  

16. 26457 Mapa infastrukturních deficitů hl. m. 

Prahy 

 

- předáno 1.11.17 

- přerušeno 7.11.17 

- odloženo 13.11.17 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

10.20 Mgr.Boháč, 

ředitel IPR HMP 
  

17. 25425 k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení 

panelového bytového domu Praha 17 - 

Řepy, Makovského č.p.1146 -1148" 

 

- předáno 15.11.17 

 

radní Grabein 

Procházka 

10.25 J.Rak,BBA 

zástupced odb. 

poradce 

TPD,s.r.o. 

18. 27386 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 

návrhu na poskytnutí dotace Městské části 

Praha 7 

 

- předáno 15.11.17 

 

radní Lacko 10.30 Ing.Tunkl 

19. 27240 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo s 

organizací Lesy hl.m. Prahy na realizaci 

stavby č. 0042474 "Sanace a revitalizace 

skládky Velká Chuchle“ 

 
- předáno 16.11.17 

 

radní 

Plamínková 

10.35 Ing.Vlk 

Ing.Krchov,Ph.D. 

ředitel Lesy  

HMP 

20. 27479 k návrhu na uzavření Dohody o finančním 

vypořádání mezi Hl.m. Praha a firmou 

PORR a.s. 

+ CD 

 

- předáno 15.11.17 

 

radní 

Plamínková 

10.40 Ing.Vlk 

21. 27511 ke schválení Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek škol a školských 

zařízení - příspěvkových organizací 

zřízených hlavním městem Prahou 

 

- předáno 15.11.17 

 

radní 

Ropková 

10.45 Mgr.Němcová 

22. 27523 k návrhu na volbu členů správní rady a 

dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke 

vzdělání 

 

- předáno 15.11.17 

 

radní 

Ropková 

10.50 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

23. 27617 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 
 

- předáno 15.11.17 

 

radní 

Ropková 

10.55 Ing.Andrle 

24. 27382 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 

organizace hl. m. Prahy Centrum 

sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu 

kap. 0504 v roce 2017 
 

- předáno 16.11.17 
 

radní Hodek 11.00 PhDr.Klinecký 

 

25. 27642 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Dodávky elektřiny pro orgány a 

organizace hlavního města Prahy na 

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020" - 

část 1 

 

 

 

ředitelka 

MHMP 

11.05 Mgr.Dufková 

26. 27868 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Dodávky elektřiny pro orgány a 

organizace hlavního města Prahy na 

období od 1.1.2018 do 31.12. 2020" -  

část 2 

 

 

 

ředitelka 

MHMP 

11.10 Mgr.Dufková 

27. 27633 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Dodávky plynu pro orgány a organizace 

hlavního města Prahy na období 1.1.2018 

do 31.12.2020" - 1. část: sdružené služby 

dodávky plynu - VO/SO pro odběrná 

místa orgánů a organizací hlavního města 

Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. 

do 1.1.2021 do 6:00 hod. 

 

 

 

ředitelka 

MHMP 

11.15 Mgr.Dufková 

28. 27845 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Dodávky plynu pro orgány a organizace 

hlavního města Prahy na období 1.1.2018 

do 31.12.2020" - 2. část: sdružené služby 

dodávky plynu - MO pro odběrná místa 

orgánů a organizací hlavního města Prahy 

na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 

1.1.2021 do 6:00 hod. 

 

 

 

ředitelka 

MHMP 

11.20 Mgr.Dufková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

29a. 26737 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 

ředitelům příspěvkových organizací v 

působnosti odboru SVC MHMP za I. a II. 

čtvrtletí 2017 
 

- předáno 27.9.17 

- odloženo 3.10.17 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

11.25 Mgr.Fáberová 

29b. 27416 k návrhu na poskytnutí odměn řediteli 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

ROPID a zástupci statutárního orgánu 

příspěvkové organizace Technická správa 

komunikací hl.m. Prahy 
 

- předáno 16.11.17 
 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

 Ing.Kaas 

 

29c. 27198 k návrhu na přiznání odměny řediteli 

příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 

za rok 2017 
 

- předáno 16.11.17 
 

radní 

Plamínková 

 RNDr.Kyjovský 

 

29d. 27018 k návrhu na přiznání odměn ředitelkám a 

ředitelům příspěvkových organizací v 

působnosti odboru kultury a cestovního 

ruchu 
 

- předáno 11.10.17 

- odloženo na OP 12.10.17 
 

radní Wolf  Mgr.Cipro 

29e. 27423 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací v 

působnosti odboru SML MHMP 
 

- předáno 16.11.17 
 

radní 

Ropková 

 Mgr.Němcová 

29f. 26821 k návrhu na přiznání odměny za I. pololetí 

2017 řediteli příspěvkové organizace 

Pohřební ústav hl. m. Prahy a pověřenému 

řízením příspěvkové organizace Správa 

pražských hřbitovů 
 

- předáno 27.9.17 

- odloženo na OP 27.9.17 
 

radní Hodek  J.Rak,BBA 

 

29g. 27197 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 

hl.m. Prahy (sociálních zařízení) v 

působnosti odboru ZSP MHMP za I. a II. 

čtvrtletí 2017 
 

- předáno 16.11.17 
 

radní Hodek  PhDr.Klinecký 

 

30. 27777 k návrhu programu jednání 31. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 30.11.2017 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

11.35  

31.  Podání  11.40  

32.  Operativní rozhodování Rady HMP    

33.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 27540 ke Zprávě o činnosti Rady hl.m. Prahy 

 

primátorka 

hl.m. Prahy 

 

  

2. 27599 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů příspěvkové 

organizace Botanická zahrada hl. m. 

Prahy v roce 2017 

 

náměstek 

primátorky 

Dolínek 

 

  

3. 27265 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v roce 2017 a poskytnutí 

účelových dotací MČ  Praha 14, Praha - 

Běchovice, MČ Praha - Koloděje, Praha - 

Řeporyje a MČ Praha - Zličín 

k návrhu na změnu charakteru části 

účelové investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha 17 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2017 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

4. 27730 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 

k podání žádosti o dotace z Ministerstva 

životního prostředí z Operačního 

programu Životní prostředí 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

5. 27757 k návrhu na změnu charakteru části 

účelové investiční dotace poskytnuté MČ 

Praha 17 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 

2017 

 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

6. 27818 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace MČ Praha - Suchdol na vrub 

kapitoly 1016 - rezerva na 

spolufinancování projektů EU/EHP z 

rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

7. 27361 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 

poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva pro místní rozvoj z 

Operačního programu Technická pomoc 

na financování projektu ITI 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

8. 27666 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

9. 27669 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2017 o 

poskytnutý investiční transfer ze státního 

rozpočtu v souvislosti s financováním 

projektu z Operačního programu Životní 

prostředí z Ministerstva životního 

prostředí 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

10. 27674 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva kultury na Program 

regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 

určený pro MČ HMP a poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

11. 27741 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 

transfery ze státního rozpočtu z 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v souvislosti s financováním 

projektů z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 

MČ HMP a poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kislingerová 

  

12. 27079 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

ve velkých rozvojových územích hl. m. 

Prahy pro záměr "Změna užívání 

administrativního objektu č.p. 1594, 

Bubenské nábřeží, Praha 7", na pozemku 

parc. č. 1208 v k.ú. Holešovice 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

  

13. 27165 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

záměr „Půdní vestavba a nástavba na 

bytovém domě V Zahradách 820/8, Praha 

8, včetně přístavby výtahu“, na pozemku 

parc. č. 2281 v k.ú. Libeň 
 

náměstkyně 

primátorky 

Kolínská 

  

14. 27021 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

parcelní číslo 26/51, 417/18, 973/75, 

973/76 a 973/77 v k.ú. Liboc z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit s 

majetkem státu: Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, do 

vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

15. 27545 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 2206/2  v k.ú. Suchdol z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 

do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 

Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

16. 27558 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 375/9  v k.ú. Miškovice z 

vlastnictví České republiky, příslušnost 

hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČO 69797111, se 

sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 

do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

17. 27461 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 932 v k. ú. Libuš 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

18. 27544 k návrhu úplatného převodu pozemku 

parc. č. 1055/4 k.ú. Vysočany 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

19. 27406 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 

pozemku parc. č. 73/2 k.ú. Černý Most 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

20. 27245 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 

uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

21. 27602 k návrhu na uzavření dohody o uznání 

dluhu a způsobu jeho vypořádání mezi 

FOD a HMP 
 

radní Grabein 

Procházka 

  

22. 26295 návrh na udělení souhlasu prodeje 1/3 

bytové jednotky na adrese Chmelová 

2814/9, Záběhlice, 106 00 Praha 
 

radní Lacko   

23. 27280 k návrhu na úpravu odpisových plánů 

dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkových organizací v 

působnosti ZSP MHMP v roce 2017 
 

radní Lacko   

24. 27292 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2760/6-11 z vlastnictví hl.m. 

Prahy do podílového spoluvlastnictví 

vlastníků bytů a spoluvlastníků 

společných částí domu č.p. 1773-1778 v 

ulici Radimovická, Praha 4, a části 

souvisejícího pozemku parc. č. 2760/2, z 

vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 

Společenství vlastníků Radimovická č.p. 

1773-1778, Praha 4, vše v k.ú. Chodov 
 

radní Lacko   

25. 27302 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 2131/224-229 z vlastnictví hl.m. 

Prahy do podílového spoluvlastnictví 

vlastníků bytů a spoluvlastníků 

společných částí domu č.p. 1916-1921 v 

ulici Brdičkova, Praha 5, a části 

souvisejícího pozemku parc. č. 2131/340, 

z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 

Společenství vlastníků Brdičkova 1916 až 

1921, Praha 5, vše v k.ú. Stodůlky 
 

radní Lacko   
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26. 27323 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 1293/886-892 z vlastnictví hl.m. 

Prahy do podílového spoluvlastnictví 

vlastníků bytů a spoluvlastníků 

společných částí domu č.p. 1306-1312 v 

ulici Španielova, Praha 6 a souvisejících 

pozemků parc. č. 1234/113-114, 1995-

1998, z vlastnictví hl.m. Prahy do 

vlastnictví Společenství vlastníků 

jednotek Španielova 1306-1312, Praha 6 - 

Řepy, vše v k.ú. Řepy 
 

radní Lacko   

27. 26666 k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 

DIL/20/04/000391/2017 na dodatečné 

stavební práce pro Stavbu č. 0204 TV 

Nebušice, etapa 0004 Komunikace II - 

Nad Želivkou 

+ CD 
 

radní 

Plamínková 

  

28. 27493 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

NAP/54/09/011962/2017 uzavřené se 

společností BRC Europe s.r.o na 

pronájem části pozemku parc. č. 919/1 v 

k.ú. Malá Strana, a to za účelem 

prodloužení termínu 1. etapy stavebního 

záboru 
 

radní 

Plamínková 

  

29. 27648 k uzavření smlouvy o poskytování služeb 

na náhradní výsadbu dřevin v rámci 

stavby č. 6963 Celková přestavba a 

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 

etapa 0008 - Kompenzační opatření 
 

radní 

Plamínková 

  

30. 27515 k dohodě o finančním vypořádání 

+ CD 
 

radní 

Plamínková 

  

31. 27612 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou individuální 

neinvestiční dotace z kap. 0254 v roce 

2017 
 

radní 

Plamínková 

  

32. 27451 k návrhu na použití finančních prostředků 

z peněžních fondů příspěvkových 

organizací v působnosti odboru KUC 

MHMP a na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

kultura v r. 2017 
 

radní Wolf   

33. 27578 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 

na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 

sport 
 

radní 

Ropková 

  

34. 27589 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a 

školských zařízení, zřizovaných hlavním 

městem Prahou a u škol a školských 

zařízení, zřizovaných městskými částmi 

hlavního města Prahy 
 

radní 

Ropková 
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35. 27677 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, 

zřizovaných hlavním městem Prahou 

 

radní 

Ropková 

  

36. 27539 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Střední 

odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., se 

sídlem Podkovářská 797/4, Praha 9, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní 

Ropková 

  

37. 27657 k vydání souhlasného stanoviska ke 

změně zápisu právnické osoby Základní 

škola německo-českého porozumění a 

Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., se 

sídlem Praha 8, Střížkovská 32/27, v 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní 

Ropková 

  

38. 27708 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1326 ze 

dne 6. 6. 2017 k vyhlášení 30. a 31. výzvy 

k předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 2 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

radní 

Ropková 

  

39. 27315 změna názvu a věcné náplně stavby v 

kapitole 05 

 

radní Hodek   

40. 27440 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 

individuální neinvestiční dotace z kap. 

0504 v roce 2017 

 

radní Hodek   

41. 27504 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 

2017 

 

ředitelka 

MHMP 

  

42. 27729 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a 

kapitálových výdajů v kap. 09, úprava 

celkových nákladů investičních akcí SLU 

 

ředitelka 

MHMP 

  

 

 
 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27718 Zpráva představenstva a dozorčí rady  společnosti Pražská energetika Holding a.s. 

ke dni 30.09.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 

 

radní Grabein 

Procházka 

 

 


