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R-22468 2050 26.8.2016 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy kap. 02 Městská infrastruktura a kap. 10 
Pokladní správa v roce 2016 

R-22797 2051 26.8.2016 k posouzení smluvních vztahů mezi hlavním městem Prahou a společností 
JCDecaux 

R-22252 2052 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

R-22796 2053 26.8.2016 k záměru zavedení dynamického nákupního systému pro potřeby dodávek 
HW, SW a odborných služeb technického poradenství 

R-22510 2054 26.8.2016 k převodu správy zařízení výpočetní techniky na MČ Prahy 

R-23018 2055 26.8.2016 ke zpracování Analýzy potřeb pro využívání nové budovy MHMP a 
srovnání nejvhodnějších lokalit pro umístění budovy nové radnice MHMP 

R-22762 2056 26.8.2016 k návrhu záměru realizace nezbytných úkonů pro rozhodnutí o realizaci 
protipovodňových opatření v oblasti trojské kotliny 

R-22761 2057 26.8.2016 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2016 

R-22695 2058 26.8.2016 k návrhu na změnu názvu a úpravu celkových nákladů investiční akce 
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy č. 
0042981 - Kompletní rek. II. a III. NP v budově Duncan -  ŠvP Janské 
Lázně 

R-19499 2059 26.8.2016 ke schválení změn v dodatku č. 5 k mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 na výkon činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

R-19722 2060 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1938/1 v k.ú. Kbely do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-22722 2061 26.8.2016 k návrhu na zvýšení celkových investičních nákladů stavby č. 41341 
Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 

R-22902 2062 26.8.2016 k návrhu na změnu přidělování finančních prostředků ze SFDI pro rozpočet 
hl.m. Prahy 

R-23047 2063 26.8.2016 k návrhu na demolici mostního objektu Na Zlatě 

R-21645 2064 26.8.2016 ke Koncepci povrchů tramvajových tratí hl.m. Prahy (Plug-in Manuálu 
tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy) 

R-21612 2065 26.8.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 2.část 

R-21731 2066 26.8.2016 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy - 3.část 

R-13380 2067 26.8.2016 k vyhotovení návrhu dohody o narovnání týkající se staveb nacházejících 
se na části původního pozemku parc. č. 767/1 v k.ú. Karlín (aktuálně na 
části pozemku parc. č. 767/205 v k.ú. Karlín) 

R-21665 2068 26.8.2016 k návrhu umisťování reklamy na sloupech na území hl.m. Prahy 

R-21137 2069 26.8.2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 7 v úplném znění ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. A/39/811/01 ze dne 31.8.1995, ve znění dodatků č. 1 
až č. 6 

R-22292 2070 26.8.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1243/30 v k.ú. Hlubočepy 

R-22443 2071 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Hlubočepy 
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R-22636 2072 26.8.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na 
akci "Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl.m. Prahy, Libeňské 
přístavy - povodňová čerpací stanice" 

R-22154 2073 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1092/3 v k.ú. Velká 
Chuchle z vlastnictví společnosti EXPLOSIVE Holding, a.s. 

R-22635 2074 26.8.2016 k záměru odboru OTV MHMP na realizaci veřejné zakázky " Dodatečné 
stavební práce na stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-Červený mlýn" 

R-22811 2075 26.8.2016 ke schválení Dohody o předání a převzetí projektové dokumentace a práv 
a závazků investora, návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů roku 2016 
v kap. 01 OTV MHMP a kapitoly 03 - RFD - SK na TSK na akci, která bude 
vedena pod názvem "SÚ Nebušická, č.akce 13355" 

R-22843 2076 26.8.2016 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě 
DIL/21/03/000481/2001 na Stavbu č. 0016 CP JZM I, etapa 0005 Ukončení

R-22799 2077 26.8.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 0138 TV 
Kunratice, etapa 0022 Maternova 

R-22954 2078 26.8.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu č. 42699 
Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze 

R-22732 2079 26.8.2016 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné 
zakázky na dodatečné stavební práce pro stavbu č. 42358 Nebušický 
sběrač 

R-22778 2080 26.8.2016 k rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Zlepšování 
kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech" a uzavření smluv s žadateli jako příjemci dotace - II. 

R-22253 2081 26.8.2016 k návrhu na schválení výsledku a implementace vyhodnocení 
aktualizované Územní energetické koncepce hl.m. Prahy 2013 - 2033 dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

R-20695 2082 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1336/1, 1338/1, 1339 a 
1353/1 v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-22785 2083 26.8.2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních 
služeb č. POS/41/00/000039/2016 

R-22758 2084 26.8.2016 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 
1. 9. 2016 

R-22465 2085 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum 
sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu v kap. 0901 a 0504 na rok 2016

R-22660 2086 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu a poskytnutí finančních prostředků z kap. 
0504 formou investiční dotace MČ Praha 6 v roce 2016 

R-22571 2087 26.8.2016 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2015  společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. 

R-22566 2088 26.8.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kap. 0662 v roce 2016 

R-22300 2089 26.8.2016 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu "Praha metropole všech" 

R-22685 2090 26.8.2016 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem "Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí" 

R-21592 2091 26.8.2016 k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 42296 
Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 
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R-22885 2092 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2016 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport 

R-22743 2093 26.8.2016 k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 40548 SOŠ 
staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov 

R-22196 2094 26.8.2016 k záměru odboru strategických investic na realizaci veřejné zakázky na 
dodatečné projekční práce pro stavbu č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba 
realizovanou ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

R-22716 2095 26.8.2016 k návrhu na úpravu celkových investičních nákladů stavby č. 41170 ZŠ 
Zličín - výstavba 

R-21860 2096 26.8.2016 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Odborné učiliště Vyšehrad, 
se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Vratislavova 31/6, s příspěvkovou 
organizací Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 
4/1125, s účinností od 1. 1. 2017, s tím, že přejímající organizací, která 
převezme veškerá práva a závazky, bude příspěvková organizace 
Odborné učiliště Vyšehrad, se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Vratislavova 
31/6 

R-22649 2097 26.8.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční účelové 
dotace spolku Prevence dětem z.s. na realizaci projektu "Bezpečnostní 
průprava dětí předškolního věku" na rok 2016/2017 

R-22711 2098 26.8.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky "VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - 
rekonstrukce oken" v objektu Vyšší odborné školy a Střední umělecké 
školy Václava Hollara, Praha 3, Hollarovo náměstí 2 

R-22853 2099 26.8.2016 k návrhu na zapracování nových požadavků do připravovaného návrhu 
rozpočtu na rok 2017 v kap. 04 - školství, mládež a sport v souvislosti s 
rozšířením aktivit odboru SML MHMP v rámci Celoměstských programů 
podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2017 

R-22831 2100 26.8.2016 k vyhlášení 22. a 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 
prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-22958 2101 26.8.2016 ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP Praha - pól 
růstu ČR 

R-22961 2102 26.8.2016 k návrhu na jmenování ředitele odboru "Archiv hlavního města Prahy" 
Magistrátu hl.m. Prahy 

R-22339 2103 26.8.2016 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-22794 2104 26.8.2016 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-22625 2105 26.8.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v řízení veřejné zakázky "Dodávka 
tiskových tonerů pro MHMP a MPHMP" 

R-23061 2106 26.8.2016 k personální změně v dozorčí radě společnosti Operátor ICT, a.s. 

R-22865 2107 26.8.2016 ke změně Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. 

R-23053 2108 26.8.2016 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-23066 2109 26.8.2016 k návrhu na revokaci přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1905 ze dne 
16.8.2016 k návrhu na přidělení přenosných parkovacích oprávnění a karet 
bezpečnostním složkám 

R-22774 2110 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 

R-22537 2111 26.8.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru sdružení 
Bezpečně na silnicích - obecně prospěšná společnost 
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R-22644 2112 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež, 
sport a přidělení finančních prostředků na dofinancování vybudování 
venkovního hřiště příspěvkové organizaci Smíchovská střední průmyslová 
škola na rok 2016 

R-22807 2113 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1179/4 v kat. území Michle za 
účelem majetkoprávního vypořádání stavby „Rekonstrukce ul. Michelské“ 

R-20854 2114 26.8.2016 k návrhu na zajištění financování rekonstrukce a oprav komunikací na 
Městské části Praha 6 

R-22847 2115 26.8.2016 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha - 
Zbraslav na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 

R-22889 2116 26.8.2016 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 6 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu nadnárodní spolupráce Interreg 
Central Europe 

R-22775 2117 26.8.2016 k návrhu na přijetí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
z Ministerstva životního prostředí určeného pro příspěvkovou organizaci 
hlavního města Prahy - Zoologická zahrada hl.m. Prahy a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22838 2118 26.8.2016 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
školským zařízením, které jsou zřizované hlavním městem Prahou 

R-22848 2119 26.8.2016 k návrhu na přijetí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu 
z Ministerstva kultury na kulturní aktivity a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22868 2120 26.8.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací městským částem Praha 4, 
Praha 6 a Praha 9 a k návrhu na vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 

R-22886 2121 26.8.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22942 2122 26.8.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22293 2123 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 618/7 k.ú. Háje 

R-21487 2124 26.8.2016 k návrhu na úplatný převod technologie TS 846 vč. souvisejícího 
příslušenství, tj. kabelových rozvodů 22kV, kabelových rozvodů 1kV a 
kabelových rozvodů 1kV - vše v bytovém objektu č.p. 285 ve Zbuzkově 
ulici č. 34, který se nachází na pozemku parc. č. 286 v k.ú. Vysočany z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví PREdistribuce, a.s. 

R-21515 2125 26.8.2016 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 11 (pozemky v k.ú. 
Háje a Chodov) 
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R-22581 2126 26.8.2016 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s omezujícími podmínkami po 
dobu 10-ti let parc. č. 
2848/817,2848/818,2848/819,2862,2863/1,2863/3,2863/4,2863/6,2863/7,2
863/8,2863/10, 2863/11,2863/12, 2864 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových,IČO:69797111,se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-22498 2127 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú.Veleslavín 

R-22535 2128 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Bubeneč 

R-22548 2129 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Bubeneč 

R-22680 2130 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Veleslavín 

R-22541 2131 26.8.2016 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Bubeneč 

R-21953 2132 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 950/9, parc. č. 950/11 a parc. 
č. 950/13 v k.ú. Satalice do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-22215 2133 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 136/5 a části pozemku 
parc. č. 136/6 v k.ú. Lipence 

R-22814 2134 26.8.2016 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků ve 
vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-22232 2135 26.8.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Vltavy, státní 
podnik 

R-21929 2136 26.8.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností 
INGBAU CZ s.r.o. 

R-21947 2137 26.8.2016 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 950/14 a parc. č. 987/19 v 
k.ú. Satalice do vlastnictví hlavního města Prahy 

R-22664 2138 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 v roce 2016 

R-22713 2139 26.8.2016 k návrhu na použití finančních prostředků příspěvkových organizací v 
působnosti OZV MHMP, na úpravu limitu odpisového plánu a na úpravu 
rozpočtu kap. 0662 - OZV MHMP v roce 2016 

R-22788 2140 26.8.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136 

R-22806 2141 26.8.2016 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 7, Nad Štolou 1 

R-21924 2142 26.8.2016 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2461 ze dne 13. 10. 2015 k vyhlášení 1., 
2. a 3. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR, k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 3227 ze dne 22. 12. 2015 k vyhlášení 12. a 13. výzvy k 
předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, k revokaci usnesení Rady HMP č. 356 ze 
dne 22. 2. 2016 k vyhlášení 17. a 18. výzvy k předkládání projektových 
žádostí v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR a 
k revokaci usnesení Rady HMP č. 1021 ze dne 3. 5. 2016 k vyhlášení 8., 9. 
a 11. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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R-22834 2143 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na 
období září - prosinec 2016" - modul A 

R-22821 2144 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na zajištění 
projektu "Zajištění činnosti česko-francouzských tříd s výukou vybraných 
předmětů ve francouzském jazyce na Gymnáziu Jana Nerudy, škole 
hlavního města Prahy, Hellichova 3, Praha 1 v roce 2016" 

R-22824 2145 26.8.2016 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Podpora školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských 
zařízeních na období září - prosinec 2016" 

R-22826 2146 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na rozvojový program 
"Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na 
období září - prosinec 2016" - modul B 

R-22839 2147 26.8.2016 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-22836 2148 26.8.2016 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé 
školství na území hlavního města Prahy 

R-22977 2149 26.8.2016 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 

R-22933 2150 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 

R-22830 2151 26.8.2016 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2016 v kap. 0416 

R-22817 2152 26.8.2016 k financování mezinárodního projektu FINERPOL 

R-22941 2153 26.8.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu 
vypořádání zanikající příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 

R-21693 2154 26.8.2016 k návrhu na jmenování zástupců zřizovatele ve školských radách při 
školách zřizovaných hlavním městem Prahou 

R-22661 2155 26.8.2016 k návrhu na přidělení grantů druhého kola Celoměstských programů 
podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016 

R-22751 2156 26.8.2016 k vyhlášení 16. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní 
osy 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-22825 2157 26.8.2016 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016 

R-22569 2158 26.8.2016 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových 
prostor č. PNN/66/06/000839/2011 ze dne 01. 07. 2011, ve znění Dodatků 
č. 1 až č. 3, se společností STK Bohdalec, s.r.o. 

R-22900 2159 26.8.2016 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 3.8.2016 do 9.8.2016 
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