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 P R O G R A M  
41. jednání Rady HMP, které se koná dne 20. 11. 2018 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis ze 40. jednání Rady HMP ze dne 13. 11. 2018 
                           - zápis z 6. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 15. 11. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 31439 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0329 - 

RFD MHMP a kap. 0264 - SVC MHMP v 
souvislosti s provozováním P+R 
parkoviště Troja 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.10  zástupce odboru 
 SVC 

3. 31456 k návrhu na zvýšení částky z každého 
vstupu do Zoo Praha poskytnuté na 
podporu projektů na záchranu ohrožených 
druhů zvířat ve volné přířodě (in-situ 
projekty) 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.15  zástupce odboru 
 SVC 

4. 31512 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0704 a 
kap. 0924 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.20  PhDr. Klinecký 

5. 31387 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního  
hl. m. Prahy v souvislosti s vratkou 
účelové dotace od MČ Praha 10 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

10.25  

6. 31424 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v kap. 04 - Školství, mládež a sport a 
úpravu rozpočtu příspěvkové organizace 
na rok 2018, v působnosti odboru SVC 
 
 
 

radní Šimral  10.30  zástupce odboru 
 SVC 

7. 31658 k návrhu na rozpracování usnesení 1. 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 15. 11. 2018 
 
 

pověřená 
řízením MHMP 

10.35  

8.  Podání  10.40  
9.  Operativní rozhodování Rady HMP    
10.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 31365 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2018 v souvislosti s vrácením části 
návratné finanční výpomoci městskou 
částí Praha - Šeberov - akce Mateřská 
škola Hrnčíře  spolufinancovaná v rámci 
Operačního programu Praha - Pól růstu 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

2. 31409 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na Operační 
program Zaměstnanost určených pro MČ 
HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 3, MČ 
Praha - Koloděje, MČ Praha - Kolovraty a 
MČ Praha - Troja 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

3. 31541 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery z Ministerstva životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Operačního programu životní prostředí 
2014 - 2020 určené pro MČ HMP a 
poskytnutí účelových investičních dotací 
MČ Praha 8 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

4. 31542 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 
určené pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 14 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

5. 31514 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
24.10.2018 do 30.10.2018 
 

Ing. 
Ondráčková 

  

 
 


	 P R O G R A M 

