
 1 

 P R O G R A M  
41. jednání Rady HMP, které se koná dne 9. 12. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 40. jednání Rady HMP ze dne 2. 12. 2019 
                           - zápis z 11. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 5. 12. 2019 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 35339 k návrhu na udělení stříbrné medaile 

hlavního města Prahy in memoriam  
JUDr. Richardu Maříkovi 
 
 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.10 JUDr. Novaková 

3. 35305 
 
 

k návrhu na přistoupení hlavního města 
Prahy k Paktu svobodných měst (společná 
deklarace měst Bratislavy, Budapešti, 
Prahy a Varšavy o vzájemné spolupráci) 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.15 M. Churavý 

4. 34323 k předložení zprávy o ukončení projektu a 
získaných poznatcích k pilotnímu 
projektu „Automatický odpovídač“ dle 
příkazní smlouvy o poskytování a 
zajišťování služeb v rámci naplňování 
konceptu Smart Cities 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.20 Ing. Vorlíček 
M. Fišer, MBA, 
OICT, a.s. 

5. 35155 k návrhu odboru INI na možnosti 
připojení k CMS2 a síti správních 
evidencí prostřednictvím MepNetu a 
následné zajištění připojení 
 
- elektronicky 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

10.25 Bc. Tobiáš, MSc, 
MPA 

6. 35326 k připomínkovému řízení k návrhu 
stavebního zákona 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
radní Kordová 
Marvanová 
 

10.30 JUDr. Havel, 
Ph.D. 

7. 34811 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Pojištění vozidel užívaných Městskou 
policií hl. m. Prahy na 4 roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 34860 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Provozní a stavební údržba objektů 
užívaných Městskou policií hl. m. Prahy 
na 4 roky" 
 
- elektronicky  
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.40 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

9. 34870 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku "Pojištění 
majetku, plavidel, hospodářských zvířat a 
odpovědnosti za újmu pro potřeby 
Městské policie hl. m.  Prahy na 4 roky" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátor 
Hlubuček 

10.45 Ing. Šuster, ředitel 
MP HMP 

10. 35178 k návrhu na uzavření dodatku číslo 1 
smlouvy č. 110/2019 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

10.50 Ing. Šíma 

11. 35291 
 

ke stanovisku MČ Praha - Křeslice k 
návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

10.55  

12. 35315 k návrhu na změnu účelu investiční 
dotace poskytnuté MČ Praha 14 v roce 
2019 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.00  

13. 35322 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městským částem Praha 8 a MČ 
Praha - Kolovraty na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.05  

14. 35325 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy a poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
 

11.10  

15. 34768 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Revitalizace nádraží Bubny na Památník 
ticha - projektová dokumentace pro 
provedení stavby" 
 
 
 

radní Chabr 11.15 Ing. Rak 
Mgr. Dohnalová,  
odborný poradce 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 35207 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace 
poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
poskytují lékařskou pohotovostní službu z 
kapitoly 0581 v roce 2019 
 
 
 

radní Johnová 11.20 Mgr. Ježek 

17. 35346 k revokaci usnesení Rady HMP č. 882 ze 
dne 13.5.2019 k návrhu dalšího postupu 
při řešení budoucího fungování 
Nemocnice Na Františku 
 
 
 

radní Johnová 11.25 Mgr. Ježek 

18. 34400 k projektovému záměru "Rodiny a děti 
sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 
vyloučením a institucionalizací" 
financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.30 PhDr. Klinecký 

19. 34974 k návrhu na přiznání odměny osobě 
pověřené řízením příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.35 PhDr. Klinecký 

20. 35124 k návrhu vyjádření hl.m. Prahy k 
investičnímu záměru městské části Praha 
15 a Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Praha 9 
 
- elektronicky 
 

radní Johnová 11.40 PhDr. Klinecký 

21. 33937 k návrhu na neposkytnutí individuálních 
dotací v oblasti sportu v r. 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Šimral 11.45 Mgr. Němcová 

22. 35160 
 

k návrhu na založení ústavu Pražský 
inovační institut, z.ú. 
 
 
 

radní Šimral 11.50 Ing. Dobrovský 

23. 34758 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Galerie hlavního 
města Prahy a k návrhu na převedení - 
svěření movité věci - bronzové plakety 
(destičky) ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, Galerii hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 11.55 Mgr. Cipro 
PhDr. Juříková,  
ředitelka GHMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 34700 k návrhu na schválení dokumentu 

"Pravidla označování provozoven v 
Pražské památkové rezervaci a na 
kulturních památkách na území hl. m. 
Prahy" 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.00 Mgr. Skalický 

25. 34943 
 
 

k návrhu na vstup hl.m. Prahy do 
bytového družstva Bytové družstvo 
Vašátkova 
 
 
 

radní Zábranský 12.05 Ing. Tunkl 

26. 35084 
 
 

k návrhu na vstup hl.m. Prahy do 
bytového družstva Bytové družstvo 
Smikova 
 
 
 

radní Zábranský 12.10 Ing. Tunkl 

27. 35085 
 
 

k návrhu na vstup hl.m. Prahy do 
bytového družstva Bytové družstvo 
Vlčkova 1068, 1069 
 
 
 

radní Zábranský 12.15 Ing. Tunkl 

28. 35086 
 
 

k návrhu na vstup hl.m. Prahy do 
bytového družstva Bytové družstvo 
Výhled Černý Most 
 
 

radní Zábranský 12.20 Ing. Tunkl 

29.  Podání  12.25  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31. 35298 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2733 ze 

dne 2. 12. 2019 k návrhu programu 
jednání 12. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 12. 12. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

32.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 35168 ke schválení aktualizace vybraných 

kapitol operačního manuálu Praha - pól 
růstu ČR 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 34661 k návrhu na odpis pohledávek za 
překročení telefonních limitů 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 34583 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro Čimický přivaděč pro prodloužení 
doby užívání autobazaru na pozemku 
parc. č. 1053 v k. ú. Čimice, Praha 8, do 
31. 12. 2022 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

4. 34946 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Novostavba souboru 
polyfunkčních domů“, ulice Na Plzeňce, 
Praha 5 – Smíchov 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

5. 35029 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 
záměr „Bytové domy Braunerova“, Praha 
8 – Libeň 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

6. 35131 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro komunikaci Pobřežní III, 1. etapa, 
úsek Šaldova - Za Invalidovnou, pro 
stavbu „Rohan City - Sekce A, 
Administrativní objekt A1“, k. ú. Karlín, 
Praha 8 
 

I. náměstek 
primátora 
Hlaváček 

  

7. 34978 k návrhu Dodatku č. 49  ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb" uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků  
mezi hl.m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s., ve 
smyslu stanovení výše nájemného pro rok 
2020 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

8. 35174 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou na 
pronájem tržního místa č. 1093 u 
Petřínské rozhledny, na část pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 35096 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu určitou na 
pronájem tržního místa č. 1092 na část 
pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného 
do správy OCP MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

10. 34965 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 10 a navýšení limitu 
prostředků na platy Městské policie hl.m. 
Prahy pro rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

11. 35065 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 
výdajů Městské policie hl. m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou 
částí Praha 11 a navýšení limitu 
prostředků na platy Městské policie hl.m. 
Prahy pro rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

12. 35141 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 
Doprava 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

13. 35208 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů ( Protihluková opatření- příprava, 
Patočkova, Staré Bohnice, Slánská - PHS, 
Jížní spojka-akustika, Na Strži - 5. 
května) MHMP ODO-SK v kapitole 03 
Doprava 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

14. 35035 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 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 35025 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
2014+ na financování projektu Zajištění 
výkonu funkce ZS ITI Pražské  
metropolitní oblasti II 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 35076 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 7 a MČ 
Praha 17 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 35180 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva vnitra na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
na rok 2019 určených pro MČ HMP a na 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ HMP 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 35188 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. 35189 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 

  

20. 35003 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o vratku finančních prostředků 
od MČ Praha 18 do státního rozpočtu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

21. 35027 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 v 
souvislosti s finančním vypořádáním 
projektu "Školní obědy dostupné pro 
každé dítě III. “ financovaného z 
Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

22. 35312 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelových dotací 
městským částem hl. m. Prahy, 
obdržených jako výnos z daně z 
hazardních her podle zákona č. 187/2016 
Sb., o dani z hazardních her, a jako odvod 
z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., v období 
od 1.6.2019 do 30.11.2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

23. 35202 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 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 34442 k oznámení záměru městské části Praha 4 

na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 4, částí pozemků 
parc.č. 1307/25 a 1320/1 v k.ú. Michle, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m. Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 
 

radní Chabr   

25. 34993 k žádosti MČ Praha 3 o souhlas s 
bezúplatným nabytím pozemku v k.ú. 
Vysočany z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 3, 
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 
 

radní Chabr   

26. 35105 k žádosti MČ Praha 16 o souhlas s 
bezúplatným nabytím pozemků v k.ú. 
Radotín z vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu  - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřené správy městské části Praha 16, 
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 
 

radní Chabr   

27. 34892 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 18  (nemovitosti v k.ú.  
Letňany) 
 

radní Chabr   

28. 33837 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 570/3 k.ú. Střížkov 
 

radní Chabr   

29. 34897 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 68/18 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi 
 

radní Chabr   

30. 34766 k návrhu na majetkoprávní vypořádání 
pozemků parc.č. 2143/2, parc.č. 2143/3, 
parc.č. 2143/4, parc.č. 329/9 a parc.č. 
2144/2, k.ú. Ruzyně 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
31. 34213 k návrhu směny pozemku parc.č. 1838/26, 

k.ú. Košíře ve vlastnictví YIT Stavo s.r.o. 
za část pozemku parc.č. 1838/91 a část 
pozemku parc.č. 1838/93, k.ú. Košíře ve 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Chabr   

32. 32110 k návrhu na schválení uzavření nájemní 
smlouvy na pozemky parc. č. 163/1, 
163/11, 163/33 včetně budovy č.p. 121, 
163/34, 163/35, 255/3 o celkové výměře 5 
122 m2 v k.ú. Nedvězí u Říčan 
 

radní Chabr   

33. 34252 
 
 

k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2386/1 o výměře 327 m2 a  částí 
pozemku parc. č. 3830/4 o výměře 69 m2 
a 511 m2  k.ú. Libeň 
 

radní Chabr   

34. 35240 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro rozvoj komunitní 
péče a v Komisi Rady hl. m. Prahy pro 
důstojné stárnutí 
 

radní Johnová   

35. 35148 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci 
Nevypusť Duši, z. s. 
 

radní Johnová   

36. 34894 
 
 
 

k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0581 v roce 2019 
 

radní Johnová   

37. 35077 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

38. 35012 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu 
kap. 0582 v roce 2019 
 

radní Johnová   

39. 34947 
 
 
 

k návrhu na zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku "28. pluku, Praha 10 - 
Vršovice - objekt Záchranné služby hl. m. 
Prahy, projektová dokumentace" 
 

radní Johnová   

40. 35000 
 
 

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

radní Johnová   
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41. 35182 

 
 

k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0581 v roce 2019 
 

radní Johnová   

42. 35123 
 

 

k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy radní Johnová 
radní Zábranský 

  

43. 34980 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní Šimral   

44. 35022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 
04 - Školství, mládež a sport 
 

radní Šimral   

45. 35051 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - 
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského 
zámku 1 
 

radní Šimral   

46. 35071 k návrhu na úpravu odpisového plánu 
hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v kap. 0416 na 
rok 2019 
 

radní Šimral   

47. 34806 k návrhu na stanovení výše platu řediteli 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství, mládeže a sportu MHMP 
 

radní Šimral   

48. 34820 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
pedagogická a sociální, Střední odborná 
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 
6, Evropská 33 
 

radní Šimral   

49. 34995 
 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 04 - 
školství, mládež a sport a návrhu na 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy městské části Praha 
13 na dofinancování realizace 
intenzivních kurzů výuky českého jazyka 
pro žáky základních škol s odlišným 
mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 
 

radní Šimral   

50. 34959 k návrhu na odpis nevypořádaných 
dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti 
 

radní Třeštíková   
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51. 34981 k návrhu na odpis nevypořádaných 

dlouhodobých pohledávek z hlavní 
činnosti 
 

radní Třeštíková   

52. 35068 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

53. 35073 k návrhu na pronájem služebních bytů 
hl.m. Prahy 
 

radní Zábranský   

54. 35201 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 
m. Prahy seniorům 
 

radní Zábranský   

55. 35257 k návrhu na ocenění fyzických osob za 
jejich přínos k rozvoji hl.m. Prahy v roce 
2019 
 

pověřena 
řízením MHMP 

  

56. 34835 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
23.10.2019 do 29.10.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

57. 34895 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
30.10.2019 do 5.11.2019 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 

 
 
 
 
 
 
Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

35171 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 
Prahy 
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