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 P R O G R A M  
 43. jednání Rady HMP, které se koná dne 12. 12. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 42. jednání Rady HMP ze dne 5. 12. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27794 k vypořádání závazků mezi HMP a OICT 

 
primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 28011 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků z rezervy Smart Cities na rok 
2017 na spolufinancování projektů Smart 
Cities realizovaných městskými částmi hl. 
m. Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 27817 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Rozšíření deduplikačních úložišť“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 27886 ke schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
INO/40/04/003267/2016 o zajištění 
provozu a podpory programového 
vybavení FLUXPAM5 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 27908 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Služby integrace a konfigurace systému 
na předávání datových sad z přestupků 
zón placeného stání“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 27921 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Dodávka a implementace aplikačního 
zabezpečení provozovaných služeb a 
aplikací“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
 

8. 27946 k uzavření smlouvy na dílčí zakázku 
"Pořízení licencí k softwarovým 
produktům VMware" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 27995 k uzavření smlouvy na dílčí zakázku 

"Pořízení licencí k softwarovým 
produktům Microsoft" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.45 Ing.Fialka,MBA 
 

10. 27679 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy za účelem dofinancování 
nákladů na provoz dopravy osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace v 
roce 2017 
 
- předáno 6.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 

11. 27580 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Technická správa 
komunikací hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.55 Ing.Kaas 
 

12. 27973 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.00 Ing.Kaas 
 

13. 27686 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 Ing.Prajer 

14. 27284 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení účastníka zadávacího řízení a 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Stavba č. 42808 Rekonstrukce 
Vinohradské ulice - projektová a 
inženýrská činnost" 
 
- předáno 6.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.10 Ing.Prajer 

15. 27195 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky 
"Stavba č. 42822 Lávka Holešovice-
Karlín-projektová a inženýrská činnost" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.15 Ing.Prajer 

16. 26948 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemků 
parc. č. 2590/38 a 2590/42 v katastrálním 
území Kyje do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 6.12.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.20 Ing.Prajer 

17. 27939 k návrhu na uzavření dodatku k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu s 
příjemcem dotace YACHT KLUB CERE 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
18. 27496 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
- v působnosti odboru UZR MHMP 
 
- předáno 6.12.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

19. 27735 k návrhu obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy o aktualizaci 
cenové mapy stavebních pozemků na 
území hl.m. Prahy pro rok 2018 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 J.Rak,BBA 
 

20. 27737 k návrhu na ukončení smluvních vztahů 
uzavřených mezi hl. m. Prahou a 
společností AKROTERION s.r.o. 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 J.Rak,BBA 
 

21. 27491 k realizaci stavby přírodního koupacího 
biotopu v areálu Výstaviště Praha 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 J.Rak,BBA 
 

22. 27488 k realizaci Freestyleparku - Bike Parku v 
areálu Výstaviště Praha 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 J.Rak,BBA 
 

23. 27492 k realizaci stavby Gastro pavilonu - 
griloviště v areálu Výstaviště Praha 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 J.Rak,BBA 
 

24. 27693 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1560/1, části pozemku parc.č. 
1560/76 a části pozemku parc.č. 
1560/183, k.ú. Košíře 
 
- přerušeno 5.12.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 J.Rak,BBA 
 

25. 28005 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.,č. 1608/32 k.ú. Ďáblice a na 
uzavření dohody o narovnání 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.05 J.Rak,BBA 
 

26. 27643 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k pozemku parc. č. 
753/3, parc. č. 753/5 a parc. č. 753/6, 
jehož součástí je stavba čp. 564, v k.ú. 
Hodkovičky 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.10 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 27765 k uvolnění finančních prostředků z 

kapitoly 0504, § 3541- Protidrogová 
politika 
 
- předáno 7.12.17 
 

radní Lacko 11.15 PhDr.Klinecký 
 

28. 27776 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizacím 
SANANIM z.ú., Středisko prevence a 
léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. 
a PROGRESSIVE o.p.s. 
 
- předáno 7.12.17 
 

radní Lacko 11.20 PhDr.Klinecký 
 

29. 27675 Dodávky střeliva 9 x 19 FMJ pro potřeby 
Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky - 
80817 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Hadrava 11.25 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

30. 27785 "Dodávky letních a zimních ponožek pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 
roky - 80917" 
 
- předáno 7.12.17 
 

radní Hadrava 11.30 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

31. 27775 "Dodávka ručních laserových měřičů 
rychlosti pro potřeby Městské policie hl. 
m. Prahy - 80717" 
 
- předáno 7.12.17 
 

radní Hadrava 11.35 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

32. 26822 k návrhu na uzavření Dohody o předání a 
převzetí práv a závazků investora z akce 
vedené OTV MHP pod číslem 41207 a 
názvem "Hasičská zbrojnice Písnice" na 
Městskou část Praha - Libuš a veškeré 
dokumentace ke stavbě 
 
- předáno 6.12.17 
 

radní Hadrava 11.40 Ing.Vlk 

33. 27287 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky na realizaci 
veřejné zakázky "stavba č. 3103 TV 
Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II.  (Za 
Ovčínem) 
 
 

radní 
Plamínková 

11.45 Ing.Vlk 

34. 27226 realizace projektu Re-Use centra na území 
hl.m. Prahy 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.50 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
35. 27815 k návrhu na navýšení celkových nákladů 

investiční akce č. 42517 "Výstavba 
budovy Palata II"  příspěvkové organizace 
hl. m. Prahy Palata - Domov pro zrakově 
postižené 
 
 

radní Hodek 11.55 PhDr.Klinecký 
Ing.Dvořák, řed. 
Palata – Domov 
pro zrakově 
postižené 

36. 28075 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 2. 1. 2018 - 9. 4. 2018 
 
- předáno 6.12.17 
 

ředitelka 
MHMP 

12.00 Ing.at Ing.Berková 

37. 27981 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3106 ze 
dne 5.12.2017 k návrhu programu jednání 
32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 14.12.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

12.05  

38.  Podání  12.10  
39.  Operativní rozhodování Rady HMP    
40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 28122 k zániku mandátu člena zastupitelstva 

hlavního města Prahy Mgr. et Mgr. 
Jakuba Michálka a k předání osvědčení 
členu zastupitelstva hlavního města Prahy 
Viktoru Mahrikovi 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 27880 k návrhu na úpravu schváleného použití 
finančních prostředků z fondu investic 
příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 27557 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
neinvestiční účelové dotace spolku TJ 
Sokol Královice, z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 27942 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o vratky finančních prostředků 
ze státního rozpočtu 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 28074 k návrhu na vrácení neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
výkon agendy sociálně-právní ochrany 
dětí od MČ Praha 8 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27857 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstnanost na 
financování projektu "Rozvoj nástrojů 
strategického řízení hl. m. Prahy" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27893 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací městským částem hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27897 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP a k návrhu na 
vrácení neinvestičního příspěvku Úřadu 
práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27899 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 

  

10. 27916 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2017 o neinvestiční transfer určený 
městské části Praha 9 na projekt 
spolufinancovaný EU v rámci programu 
Europe for Citizens 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 27917 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   
12. 27919 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 

roce 2017 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy na 
úhradu nákladů na sociální pohřby 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 27929 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 27944 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
neinvestiční transfer ze Státního fondu 
životního prostředí v souvislosti s  
financováním akce Místní akční plán ke 
snížení zátěže obyvatel MČ s využitím 
zkušeností s aplikací Místní Agendy 21 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 27949 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 27962 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 27969 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva životního prostředí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Životní prostředí 
určeného pro MČ HMP a poskytnutí 
investiční účelové dotace MČ Praha - 
Suchdol 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 27355 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
záměr "Prodloužení lhůty užívání 
prodejního stánku v ul. Otakarova, Praha 
4", na pozemku parc. č. 2960/2, k.ú. 
Nusle 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 25165 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 15 (pozemky v k. ú. 
Hostivař a Horní Měcholupy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 27047 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 10 (pozemky v k.ú. 
Strašnice, Záběhlice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 27343 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, odejmutí správy 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 13 
(veřejné osvětlení v k.ú. Stodůlky) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 26219 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2209/2, k.ú. Ruzyně 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 28039 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k.ú. Břevnov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 27852 
 

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001792/2017 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 27814 Úprava rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2017 v kapitole 0811 
 

radní Lacko   

26. 27751 k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP - 
Zdravotnická záchranná služba hl.m. 
Prahy v roce 2017 
 

radní Lacko   

27. 27726 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace Klinice 
adiktologie, 1. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy 
 

radní Lacko   

28. 27853 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2017 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
29. 27870 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy radní Lacko 

 
  

30. 27482 k návrhu na užití malého znaku Hl. m. 
Prahy v podobě symbolu Krizového řízení 
hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

31. 27104 ke jmenování komise pro otevírání 
nabídek, pro posouzení kvalifikace a 
hodnotící komise 
 

radní 
Plamínková 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

32. 27588 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1791/8 v k. ú. Hlubočepy do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 
 

  

33. 27498 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na rok 2017 v kapitolách 01, 02, 
04, 07 a 08 
 

radní 
Plamínková 
 

  

34. 27957 k aktualizaci ceníku prací ke smlouvě č. 
INO/54/07/000256/2001 v roce 2017 
 

radní 
Plamínková 
 

  

35. 27640 k návrhu na zajištění spolufinancování 
projektu PAL - „Boj proti diskriminaci a 
nesnášenlivosti vůči Romům v oblasti 
vzdělávání a zaměstnanosti v EU“ 
 

radní Wolf   

36. 27840 k návrhu na odpis nevypořádané 
dlouhodobé pohledávky z hlavní činnosti 
příspěvkové organizace Hvězdárna a 
planetárium hlavního města Prahy, IČO: 
00064441 
 

radní Wolf   

37. 27667 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola grafická a 
Střední průmyslová škola grafická, Praha 
1, Hellichova 22, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

38. 27694 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
informačních studií a Střední škola 
elektrotechniky, multimédií a informatiky 
v rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 

  

39. 27761 k vydání 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 

  

40. 27770 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Odborné učiliště Vyšehrad, se 
sídlem Praha 2, Vratislavova 31/6, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
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41. 27474 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 

financování projektů 26. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní  
Ropková 

  

42. 27850 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 31. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní  
Ropková 

  

43. 27951 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR a 
finančního vypořádání projektu z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

44. 27971 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

45. 27727 k návrhu na přechod práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů 
 

radní Hodek   

46. 27774 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 
celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání peněžních fondů příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2017 
 

radní Hodek   

47. 27681 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o energetických službách se 
zaručeným výsledkem č. 
INO/01/01/001452/2017 ze dne 31. 01. 
2017, se společností AB Facility a.s. 
 

ředitelka 
MHMP 

  

48. 27690 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 
DIL/01/01/001453/2017 ze dne 31. 01. 
2017 na dodatečné stavební práce 
„Rekonstrukce věže Staroměstské 
radnice“ 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

28070 Informace pro Radu hlavního města Prahy o škodných událostech podle nařízení 
ředitele MHMP č. 13/2016 evidovaných v říjnu 2017 

ředitelka 
MHMP 
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