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R-29893 1277 5.6.2018 k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou 
na straně jedné a společností WV systems, s.r.o., na straně druhé, v 
souvislosti se Smlouvou o poskytování podpory č. INO/40/01/002199/2009 

R-29667 1278 5.6.2018 k Memorandu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a 
při ochraně bezpečnosti osob a majetku v době konání oslav 115. výročí 
Harley-Davidson 2018 

R-29866 1279 5.6.2018 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky „Zhotovitel Expozice Lapidária 
pro rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária v areálu Výstaviště v Praze 
7 - Holešovicích“ 

R-30000 1280 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové dotace na provedení revitalizace 
bezprostředního okolí Historické budovy Národního muzea ve vazbě na 
prováděnou rekonstrukci 

R-26956 1281 5.6.2018 ke Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém 
období (říjen 2014 - březen 2017) 

R-29492 1282 5.6.2018 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 

R-29240 1283 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 

R-29881 1284 5.6.2018 k návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (realizace přírodě 
blízkých protipovodňových opatření a zkapacitnění koryta toku pro 
provádění zvýšených vodních stavů, přeložka VTL plynovodu) zkráceným 
způsobem 

R-22427 1285 5.6.2018 k návrhu na vydání schválené změny Z-1761/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 
18; výstavba prodejen a úprava parkové zeleně) 

R-29163 1286 5.6.2018 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Karla 
Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 

R-29419 1287 5.6.2018 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Pražská 
konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 

R-29453 1288 5.6.2018 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální, Praha 4, Na Lysinách 6 

R-29604 1289 5.6.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "SPŠ Na Třebešíně, P 10 - rekonstrukce bazénu" v objektu 
Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299 

R-29200 1290 5.6.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku " VOŠ a SPŠ stavební, P 1 - rekonstrukce oken" 

R-29670 1291 5.6.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "VOŠ a SUŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce střešních oken" v 
objektu Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara, 
Praha 3, Hollarovo náměstí 2 

R-29808 1292 5.6.2018 ke schválení projektu v rámci 16. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-29776 1293 5.6.2018 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-29777 1294 5.6.2018 ke schválení projektů v rámci 41. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-29809 1295 5.6.2018 ke schválení projektu v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
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R-29612 1296 5.6.2018 k realizaci sférického snímkování hl. m. Prahy 

R-29763 1297 5.6.2018 ke Standardům kvality PID - Autobusy PID 

R-29529 1298 5.6.2018 k návrhu aktivit projektu Čistou Stopou Prahou v roce 2018 

R-29786 1299 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-
SK v kapitole 03 Doprava 

R-29892 1300 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-
SK v kapitole 03 Doprava 

R-29843 1301 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 

R-29919 1302 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 

R-29905 1303 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 
Doprava 

R-29940 1304 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK a 
Dopravní podnik HMP a.s. v kapitole 03 Doprava 

R-28380 1305 5.6.2018 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků 
pod stavbami dálnice D0 st. 510 a st. 515 a mostního objektu X049 v rámci 
vzájemného majetkoprávního vypořádání staveb pozemních komunikací, 
silničních pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice 
D0 

R-29544 1306 5.6.2018 k návrhu na schválení Kompenzační dohody k věci nemovité v rámci 
stavby č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov 

R-29732 1307 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 03 - doprava na stavby Městského 
okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka k zajištění financování jejich 
dokončení v r. 2018 

R-29619 1308 5.6.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Písnice parc. č. 837/21, parc. č. 
837/55, parc. č. 837/56 a parc. č. 835/9 a staveb v k.ú. Písnice č.p. 617 a 
č.p. 618, na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o výpůjčce a smlouvy o výpůjčce (pro výstavbu trasy 
I.D metra) 

R-29674 1309 5.6.2018 k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a 
tělovýchovy na rok 2018 v programech I., III.A, III.B a III.C 

R-29929 1310 5.6.2018 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební 
období 2018 - 2022 a k návrhu, aby území hlavního města Prahy pro volby 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2018 tvořilo jeden volební 
obvod 

R-29722 1311 5.6.2018 k Účetním závěrkám příspěvkových organizací zřizovaných hl .m. Prahou a 
městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2017 

R-29718 1312 5.6.2018 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2017 

R-29462 1313 5.6.2018 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2018 

R-29854 1314 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným 
přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2015 a k 
vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy městským 
částem hl. m. Prahy 

R-29875 1315 5.6.2018 k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období roku 2017 a k vratkám podílů na daňové povinnosti městským 
částem hl. m. Prahy 
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R-29555 1316 5.6.2018 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2019, 
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 a dlouhodobého výhledu 

R-29660 1317 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Újezd z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. 
Prahy 

R-29983 1318 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Čakovice z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018  a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. 
Prahy 

R-29913 1319 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Vinoř z 
rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy 

R-29867 1320 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní 
Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy 

R-29868 1321 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy v souvislosti s 
vratkou investiční účelové dotace od MČ Praha 8 a poskytnutí investiční 
účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 8 

R-29924 1322 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v souvislosti s vratkou 
nevyčerpaných účelových prostředků od MČ Praha 12 a na poskytnutí 
účelové investiční dotace městské části Praha 12 z rozpočtu hl. m. Prahy v 
roce 2018 

R-29487 1323 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy 
v roce 2018 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v 
katastrálním území Nedvězí 

R-29959 1324 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace 
společnosti BUC-FILM, s.r.o. za účelem natáčení celovečerního filmu 
"Zlatý podraz" 

R-29741 1325 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace 
nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka za 
účelem podpory projektu Na kole dětem 

R-29996 1326 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu 
hlavního města Prahy 

R-29853 1327 5.6.2018 k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (lávka v oblasti Císařského 
ostrova - Trojská lávka) zkráceným způsobem 

R-28870 1328 5.6.2018 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn vlny IV (1. část) ÚP SÚ 
hl.m. Prahy 

R-28021 1329 5.6.2018 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 5 

R-23157 1330 5.6.2018 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy  - 2. část, na 
území správního obvodu Prahy 5 

R-29145 1331 5.6.2018 k návrhu na výběr nejvhodnější varianty návrhu celoměstsky významné 
změny Z 2797/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy (MČ Praha 11; Polyfunkční objekt, 
park pro volný čas, úprava plochy VPS) pro další fázi pořizování 

R-29587 1332 5.6.2018 k soudem zrušené změně Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (Praha 12, 
Komořany; výstavba obytných domů) 
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R-29239 1333 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3 

R-29241 1334 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 5 

R-29244 1335 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

R-29245 1336 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 9 

R-29250 1337 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 15 

R-29252 1338 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 18 

R-29253 1339 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 21 

R-29258 1340 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn vlny 14 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území více 
správních obvodů 

R-29318 1341 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 6 

R-29319 1342 5.6.2018 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 7 

R-29320 1343 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 8 

R-29321 1344 5.6.2018 k návrhu na pořízení změny/úpravy vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 10 

R-29331 1345 5.6.2018 k návrhům na pořízení změn/úprav vlny 03 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 22 

R-29499 1346 5.6.2018 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 12 

R-29502 1347 5.6.2018 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 15 

R-29505 1348 5.6.2018 k návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 18 

R-29510 1349 5.6.2018 k výroční zprávě, schválení řádné účetní závěrky a vypořádání 
hospodářského výsledku společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za 
rok 2017 

R-29874 1350 5.6.2018 k návrhu záměru veřejné zakázky Rekonstrukce objektu bývalého hotelu 
Opatov – zhotovitel stavby „Dům pro nový začátek“ 

R-29521 1351 5.6.2018 k návrhu schválení záměru veřejné zakázky "Lávka pro pěší Radotín" 

R-29753 1352 5.6.2018 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 
4105/1 o výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 4105/6 o výměře 219 m2 v k.ú. 
Vinohrady 

R-29863 1353 5.6.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1429/4 v k.ú. 
Běchovice, obec Praha, z vlastnictví společnosti AGROTRADE, a.s, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-29729 1354 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018 
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R-29845 1355 5.6.2018 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 (Integrační 
centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 

R-29705 1356 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové 
individuální neinvestiční dotace z kapitoly 0504 v roce 2018 

R-29736 1357 5.6.2018 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují 
sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy 
- II. 

R-29756 1358 5.6.2018 k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na 
podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, řešení bezdomovectví 
a mapování bezbariérovosti na lokální úrovni městským částem hl. m. 
Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2018 

R-29455 1359 5.6.2018 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "stavba č. 44119 Palata II - výstavba budovy; zhotovitel", ke 
jmenování komise a k návrhu usnesení Rady HMP předložit Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy ke schválení budoucí originární nabytí vlastnického práva k 
nemovitostem do majetku hl. m. Prahy na základě této veřejné zakázky 

R-29255 1360 5.6.2018 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-29420 1361 5.6.2018 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-29877 1362 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 
0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 3, Městské 
části Praha 8, Městské části Praha 11, Městské části Praha 15, Městské 
části Praha - Běchovice, Městské části Praha - Lysolaje, Městské části 
Praha - Ďáblice a Městské části Praha - Březiněves 

R-29846 1363 5.6.2018 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 
(Nemocnice Na Františku) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 

R-26445 1364 5.6.2018 k návrhu Zásad pro používání prostředků fondu zaměstnavatele Městské 
policie hl.m. Prahy 

R-29414 1365 5.6.2018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Dodávky funkčního prádla pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy na 4 roky" 90617 

R-29822 1366 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy na rok 2018 MČ Praha - Libuš na zřízení nové služebny Městské 
policie 

R-29234 1367 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2018 z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 
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R-29547 1368 5.6.2018 k návrhu dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 
DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové individuální investiční dotace 
č. DOT/66/03/001682/2017 mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a dodatku č. 2 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 
DOT/66/03/001670/2017 mezi hlavním městem Prahou a Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy 

R-29930 1369 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému 
ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - 
BEZPEČNOST 

R-29632 1370 5.6.2018 k návrhu Koncepce výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a 
dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém výhledu na 
období 2019 - 2021 

R-29826 1371 5.6.2018 k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a 
Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. 
m. Prahy ve střednědobém výhledu od roku 2019 do roku 2021 

R-29608 1372 5.6.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Dubeč 

R-29513 1373 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 
Městská infrastruktura a navýšení CIN u stavby č. 42699 Rekonstrukce 
ulice Klapkova, I. fáze 

R-29339 1374 5.6.2018 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti 
do majetku hl.m. Prahy na základě realizace stavby č. 0117 TV Zbuzanská 

R-29918 1375 5.6.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 15 

R-29976 1376 5.6.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Lysolaje 

R-29917 1377 5.6.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice 

R-29981 1378 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace městské části Praha - Březiněves z rozpočtu 
hlavního města Prahy 

R-29537 1379 5.6.2018 k návrhu dodatku č. 11 k Souhrnu smluvních dohod, uzavřenému dne 
12.10.2011 mezi hlavním městem Prahou a Sdružením ÚČOV, na realizaci 
projektu stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově, etapa 0001 Nová vodní linka 

R-29847 1380 5.6.2018 k návrhu na uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 
ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 14, o poskytování finančního 
příspěvku na údržbu areálu Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze 

R-29829 1381 5.6.2018 k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v 
kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov 

R-29896 1382 5.6.2018 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 12. 6. 
2018 

R-29180 1383 5.6.2018 ke zřízení komise Rady HMP pro udělování grantů hl.m. Prahy v oblasti 
kultury a umění a jmenování jejích členů 
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R-29466 1384 5.6.2018 k návrhu na udělení individuální neinvestiční účelové dotace v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2018 a na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 
- KUC MHMP a kapitoly 0134 - IPR hl. m. Prahy 

R-29728 1385 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 

R-29911 1386 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 19 z 
rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 

R-29987 1387 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - 
Běchovice z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch 

R-29895 1388 5.6.2018 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření městských částí hl.m. Prahy za 
rok 2018 Magistrátem hl.m. Prahy na období do 30.6.2019 

R-29858 1389 5.6.2018 k Inventarizační zprávě o výsledcích inventarizace majetku a závazků hl.m. 
Prahy, kde subjektem hospodaření je vlastní hl.m. Praha, včetně návrhu na 
vypořádání inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci za rok 2017 

R-30065 1390 5.6.2018 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-29559 1391 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP-RFD SK v 
kapitole 03 Doprava 

R-29856 1392 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v 
kapitole 03 Doprava 

R-29142 1393 5.6.2018 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. 
Troja v rámci stavby č. 41436 Park vodních sportů Praha s Diplomatickým 
servisem 

R-29568 1394 5.6.2018 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. DOT/64/01/005447/2017 uzavřené s 
příjemcem dotace TJ ABC Braník, z.s. 

R-29791 1395 5.6.2018 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury 

R-29812 1396 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-29848 1397 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace MČ Praha - 
Čakovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

R-29821 1398 5.6.2018 k návrhu na změnu názvu akce a rozšíření účelu investiční dotace 
poskytnuté městské části Praha 13 z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 

R-29445 1399 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v souvislosti s realizací 
převodu dědictví 

R-29694 1400 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt 
spolufinancovaný EU v rámci programu Interreg Central Europe 

R-29715 1401 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské 
péče určené MČ HMP a poskytnutí neinvestiční účelové dotace městským 
částem a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu práce České 
republiky 
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R-29733 1402 5.6.2018 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-29781 1403 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
kultury na kulturní aktivity 

R-29788 1404 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 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 2018 

R-29789 1405 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s 
financováním ochrany přírody určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
investiční dotace MČ Praha 13 

R-29800 1406 5.6.2018 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 projektů z Operačního programu 
Zaměstnanost určených pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 10 a MČ Praha 13 

R-29801 1407 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s 
financováním z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Čakovice 

R-29807 1408 5.6.2018 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-29835 1409 5.6.2018 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-29836 1410 5.6.2018 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 12 

R-29837 1411 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s 
financováním z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4 

R-29849 1412 5.6.2018 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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R-28464 1413 5.6.2018 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr "Nástavba objektu šaten Tréninkového centra 
mládeže AC Sparta Praha fotbal, a. s.“ na pozemku parc. č. 2464/2 v k. ú. 
Břevnov, Praha 6 

R-28992 1414 5.6.2018 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 3 a Praha - 
Kunratice (pozemky v k.ú. Žižkov a k.ú. Kunratice) 

R-29069 1415 5.6.2018 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12 (pozemek v k.ú. 
Točná) 

R-29560 1416 5.6.2018 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 3 (nemovitosti v k.ú. 
Žižkov) 

R-28214 1417 5.6.2018 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 1234/112 a parc. č. 
1234/198 o celkové výměře 103 m2 v k.ú. Řepy 

R-29449 1418 5.6.2018 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2106 o výměře 379 m2 v k.ú. 
Hostivař 

R-29467 1419 5.6.2018 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4261/261 v k.ú. Smíchov 

R-29304 1420 5.6.2018 k návrhu na bezúplatné nabytí zeleně, komunikace vč. parkovacích stání a 
chodníků, dopravních značení, vpustí v k.ú. Stodůlky, obec Praha z 
vlastnictví společnosti Trigema Smart byty s.r.o. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

R-28518 1421 5.6.2018 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla a veřejného 
osvětlení v k.ú. Dolní Počernice z vlastnictví Sekyra Group, a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-28534 1422 5.6.2018 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Smíchov z 
vlastnictví společnosti KESNERKA LIVING, s.r.o. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

R-29594 1423 5.6.2018 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 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-29648 1424 5.6.2018 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků nebo jejich částí v k.ú. Ďáblice, 
Dolní Počernice, Hloubětín, Horní Počernice, Vinoř 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 

R-29100 1425 5.6.2018 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k nájemní 
smlouvě a uzavření smluv o výpůjčce 

R-29370 1426 5.6.2018 ke jmenování hodnotící komise  v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku 
"Obnova Staroměstské tržnice" 
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R-29960 1427 5.6.2018 k návrhu na úpravu ordinačních hodin stanoviště lékařské pohotovostní 
služby v oboru všeobecné praktické lékařství provozovaném Městskou 
poliklinikou Praha 

R-29744 1428 5.6.2018 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy 

R-29928 1429 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému 
ředitelství policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy kap. 07 - 
BEZPEČNOST 

R-29950 1430 5.6.2018 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 13 z 
rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 

R-29916 1431 5.6.2018 k návrhu Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. DAH/66/03/001671/2017 
uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou - Krajským 
ředitelstvím policie hl.m. Prahy 

R-29605 1432 5.6.2018 k návrhu na použití investičního fondu a fondu odměn příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu kapitálových 
výdajů hl.m. Prahy pro rok 2018 v kap. 02 Městská infrastruktura 

R-29110 1433 5.6.2018 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1517/3, 1522/83, 1524/1, 
1526 a 1528 v k.ú. Vinoř do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-29607 1434 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport 

R-29840 1435 5.6.2018 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na 
základě "Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a 
jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 30.04.2018" 

R-29888 1436 5.6.2018 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

R-29530 1437 5.6.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově 
postižené, Praha 2, Ječná 27 

R-29644 1438 5.6.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 

R-29704 1439 5.6.2018 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola, Praha 10, Práčská 37 

R-29805 1440 5.6.2018 k návrhu odpovědi na stížnost na Gymnázium Christiana Doppllera, se 
sídlem Praha 5, Zborovská 45/621 

R-29709 1441 5.6.2018 k návrhu odpovědi na část stížnosti na Střední průmyslovou školu 
strojnickou, školu hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 a k 
návrhu opatření přijatého odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 

R-29879 1442 5.6.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 a 05 

R-29933 1443 5.6.2018 aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu 

R-30001 1444 5.6.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1214 ze dne 29.5.2018 k návrhu na 
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění 
služeb agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a 
projekt Specializované vouchery" 
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R-29949 1445 5.6.2018 k návrhu na změnu Statutu fondu zaměstnavatele 

R-29955 1446 5.6.2018 k návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
14.6.2018 

 


