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R-33762 1574 5.8.2019 k pojmenování ulic na území hlavního města Prahy 

R-32676 1575 5.8.2019 k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Nákup licencí SW produktu ArcGIS" a úpravě rozpočtu 

R-33855 1576 5.8.2019 ke změně stanov společnosti Operátor ICT, a.s. 

R-33716 1577 5.8.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze "zadání“, vlna 11) 

R-33707 1578 5.8.2019 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v roce 2012 - Z 
2433 a Z 2733 

R-33178 1579 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 59/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33176 1580 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 200/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33170 1581 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 64/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33168 1582 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 21/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33164 1583 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 177/2017 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33385 1584 5.8.2019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3158 (fáze “zadání“, vlna 12) 

R-33375 1585 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny/úpravy ÚP - 27/2018 (fáze "podnět“, vlna 07) 

R-33552 1586 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 160/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33175 1587 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 157/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33174 1588 5.8.2019 k návrhu na pořízení změny ÚP - 154/2018 (fáze "podnět", vlna 18) 

R-33930 1589 5.8.2019 k postupu při zastupování hl.m. Prahy v řízení o povolení záměru na 
stavbu vodního díla s názvem "Plavební komora Praha - Staré Město" 

R-33818 1590 5.8.2019 k dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

R-33486 1591 5.8.2019 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky stavba 
č. 42975 Výstavba has. zbrojnice Satalice 

R-33842 1592 5.8.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku „Stavba č. 43496 P+R DEPO Hostivař; projektová a inženýrská 
činnost“ 

R-33857 1593 5.8.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku „Stavba č. 43776 P+R DEPO Zličín; projektová a inženýrská 
činnost“ 

R-32085 1594 5.8.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a vyloučení 
účastníka řízení na veřejnou zakázku stavba č. 9567 Radlická radiála JZM 
- Smíchov; Podrobný inženýrsko-geologický průzkum - geotechnický 
monitoring 

R-33755 1595 5.8.2019 k návrhu řešení přechodného období k zajištění provozu městských 
autobusových linek zajišťovaných dopravci mimo Dopravní podnik hl.m. 
Prahy, a.s. 

R-33106 1596 5.8.2019 k návrhu dodatku č. 47 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. a likvidaci majetku ve správě 
a nájmu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

R-33953 1597 5.8.2019 k uzavření "Rámcové smlouvy o dílo" na zajištění obnovy veřejného 
osvětlení se společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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R-33650 1598 5.8.2019 k materiálu "Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Domov Svojšice 
za období let 2017 a 2018" zpracovanému NEXIA AP, a.s. 

R-33598 1599 5.8.2019 k návrhu Akčního plánu školské primární prevence rizikového chování v 
hlavním městě Praze na rok 2019 a s výhledem pro rok 2020 

R-33590 1600 5.8.2019 ke schválení záměru na realizaci kampaně v oblasti podpory výkonu 
pěstounské péče v Praze 

R-33794 1601 5.8.2019 k návrhu na vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na 
území hlavního města Prahy pro rok 2020 

R-33996 1602 5.8.2019 k záměru HMP ucházet se o roli hostitelského města konference 
International Congress for the Governance of AI 

R-33875 1603 5.8.2019 k návrhu na pověření řízením příspěvkové organizace Pražská informační 
služba 

R-33897 1604 5.8.2019 k návrhu na změnu platu ředitele příspěvkové organizace v působnosti 
odboru kultury a cestovního ruchu 

R-33642 1605 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí individuálních neinvestičních účelových dotací v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

R-33544 1606 5.8.2019 k návrhu na změnu Pravidel pronájmu služebních bytů v objektech HMP 
nesvěřených MČ a Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ 

R-33775 1607 5.8.2019 k návrhu na udělení výjimky z Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ 
schválených usnesením Rady HMP č. 442 ze dne 18. 3. 2019 a na 
uzavření smluv o nájmu bytů HMP 

R-33912 1608 5.8.2019 k návrhu Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území 
hlavního města Prahy 

R-33012 1609 5.8.2019 k návrhu na snížení nájemného ve služebních bytech hl.m. Prahy 

R-33495 1610 5.8.2019 k návrhu na jmenování ředitele odboru pozemních komunikací a drah 
Magistrátu hl.m. Prahy 

R-33969 1611 5.8.2019 k návrhu na jmenování ředitele odboru "Kancelář Primátora" Magistrátu 
hl.m. Prahy 

R-34060 1612 5.8.2019 k zastavení řízení o výjimce ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových 
územích hl.m. Prahy pro záměr „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých 
prostor“, na pozemcích parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 
662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3, 
669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k.ú. Smíchov, Praha 5 

R-33944 1613 5.8.2019 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola, Základní 
škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-33891 1614 5.8.2019 k strategickému pokynu společnosti Pražské plynárenská Holding a.s. 

R-33987 1615 5.8.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl. m. Prahy 

R-33741 1616 5.8.2019 k návrhu na udělení souhlasu s užitím velkého znaku hlavního města 
Prahy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

R-33878 1617 5.8.2019 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

R-33994 1618 5.8.2019 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva HMP 

 



Schválená usnesení 27. Rady HMP 
ze dne 5.8.2019 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 3 z 8 

R-34018 1619 5.8.2019 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-33568 1620 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro stavbu "Rozšíření CS PHM Praha - Strakonická o plnící 
stanici CNG“ na pozemcích parc. č. 623/1, 623/2, 5043/5 a 5043/6 vše v k. 
ú. Smíchov, Praha 5 

R-33562 1621 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro nástavbu bytového domu v ul. Na Šachtě 9, pozemek parc. 
č. 1472 v k.ú. Holešovice, Praha 7 

R-33585 1622 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro prodloužení doby užívání dočasné stavby "Administrativní 
areál, drobné provozovny sloužící pro občanskou vybavenost, včetně 
skladu“ na pozemcích parc. č. 3020 a 3064/1 v k.ú. Michle, Praha 10, do 
konce roku 2022 

R-33677 1623 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro výstavbu zemního vedení sítě elektronických komunikací s 
názvem "HFC Praha 10, Na Bohdalci", na pozemcích v k.ú. Vršovice a 
Michle, Praha 10 

R-33659 1624 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro stavbu "KK mezi SSZ 0.093 Kutnohorská - 
Dolnoměcholupská a SSZ 0.096 Kutnohorská - Kardausova“ na pozemcích 
parc. č. 584/24, 584/51, 701/72, 701/89, 701/140, 723/1, 723/2, 723/3, 
724/3, 761, 765 a 766 vše v k.ú. Dolní Měcholupy 

R-33676 1625 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro stavbu "Rozšíření sítě společnosti Dial Telecom, a. s., v 
ulici Argentinská II, Praha 7 - Holešovice“, na pozemcích parc. č. 2309, 
2312/1, 2328/1, 2329/1, 2330/1 a 2331/1 v k.ú. Holešovice 

R-33586 1626 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro dodatečné povolení stavby "Oplocení, elektrická přípojka, 
stavba ze 4 kontejnerů, opěrná zeď“ a pro stavbu "Vodovodní a 
kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 3053/4 k.ú. Michle“, Praha 10, 
do konce roku 2022 

R-33674 1627 5.8.2019 k povolení výjimky ze stavebních uzávěr pro komunikaci Pobřežní III, 1. a 
2. etapa, úseky Šaldova - Za Invalidovnou a Za Invalidovnou - Voctářova, 
pro stavbu "Vybudování sítě společnosti Dial Telecom, a. s., v lokalitě 
Rohanské nábřeží II, Praha 8 - Karlín, Libeň“ 

R-33485 1628 5.8.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3170 ze dne 18.12.2018 k povolení 
výjimky ze stavební uzávěry pro Čimický přivaděč pro stavbu "PSE - nová 
R420 kV a V409/419 - smyčka PSE“, na pozemcích v k.ú. Čimice a Dolní 
Chabry, Praha 8 

R-33774 1629 5.8.2019 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 

R-32973 1630 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Praha 1 v roce 2019 z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 

R-33683 1631 5.8.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na 
část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP 
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R-33652 1632 5.8.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou 
organizací Lesy hl.m. Prahy na části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřené 
do správy OCP MHMP, a které tvoří areál zázemí údržby a dětského hřiště 
v Oboře Hvězda 

R-33915 1633 5.8.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření smlouvy o výpůjčce s Botanickou 
zahradou hl.m. Prahy na pozemek ve vlastnictví HMP, svěřený do správy 
OCP MHMP 

R-33670 1634 5.8.2019 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Vltavy, státní 
podnik 

R-33732 1635 5.8.2019 k návrhu na odstoupení od smlouvy z Programu Čistá energie Praha 2014 

R-33322 1636 5.8.2019 k návrhu smlouvy o umístění technologií informačního systému Vega-D-2G 

R-33690 1637 5.8.2019 k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m Prahy o 
účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 2 a navýšení limitu 
prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy pro rok 2019 

R-33910 1638 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s realizací 
energeticky úsporných opatření III. 

R-33376 1639 5.8.2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k 
pozemku parc. č. 545/21 v katastrálním území Hloubětín za účelem 
umístění stavby "BESIP 2970362 Slévačská, Praha 14“ 

R-33840 1640 5.8.2019 k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce s Vysokou školou 
uměleckoprůmyslovou v Praze na část komunikace Mikulandská za 
účelem umístění zařízení staveniště 

R-33829 1641 5.8.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa 
určená pro MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 

R-33851 1642 5.8.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na podporu 
vybraných druhů sociálních služeb 

R-33826 1643 5.8.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ HMP 

R-33886 1644 5.8.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 5 

R-33898 1645 5.8.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí z 
Ministerstva životního prostředí 

R-33888 1646 5.8.2019 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu MČ Praha 3 k podání žádosti o 
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu 
Zaměstnanost 
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R-33731 1647 5.8.2019 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 15 

R-32825 1648 5.8.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám, uzavření smluv o výpůjčce a k návrhům na výpovědi nájemních 
smluv 

R-33597 1649 5.8.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním 
smlouvám, dodatků k pachtovním smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce 

R-33572 1650 5.8.2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 6. 
2006 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem a hlavním 
městem Prahou na pozemky v k.ú. Labská 

R-33566 1651 5.8.2019 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a následné smlouvy o zřízení služebnosti s Dopravním 
podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost 

R-33564 1652 5.8.2019 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a následné smlouvy o zřízení služebnosti se Společenstvím 
vlastníků jednotek v budově čp. 1083-1085, Zrzavého ul. Praha 6 

R-33299 1653 5.8.2019 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o provedení mediace 

R-32690 1654 5.8.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Sedlec 

R-33367 1655 5.8.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 633/17, k.ú. Košíře 

R-33487 1656 5.8.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 526/14  k.ú. Zličín 

R-32982 1657 5.8.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí vjezdové rampy, parkovacích stání, stromů, 
keřů, dopravního značení, chodníků a rekonstrukce chodníku, stoky 
dešťové kanalizace a pozemků z vlastnictví společností YIT Stavo s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33540 1658 5.8.2019 k návrhu na zrušení předkupního práva zapsaného na LV č. 232, k.ú. 
Vršovice, obec Praha 

R-33703 1659 5.8.2019 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního  práva ke stavbě bez 
čp./če., umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. Košíře, 
obec Praha 

R-33714 1660 5.8.2019 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
- garáže, umístěné na pozemku ve spoluvlastnictví hl.m. Prahy v k.ú. 
Vysočany, obec Praha 

R-32404 1661 5.8.2019 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 13 (nemovitosti v 
k.ú. Stodůlky) 

R-33142 1662 5.8.2019 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 - Čakovice (pozemky 
v k.ú. Čakovice a Třeboradice) 
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R-33461 1663 5.8.2019 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 a odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části 
Praha 22 (pozemky v k.ú. Dubeč a Uhříněves) 

R-32961 1664 5.8.2019 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 - Lysolaje (pozemek 
v k.ú. Lysolaje) 

R-33394 1665 5.8.2019 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 městským částem Praha 2 a Praha 15 
(pozemek v k.ú. Nové Město a pozemky v k.ú. Hostivař) 

R-33573 1666 5.8.2019 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 - Suchdol 
(vodohospodářský majetek v k.ú. Suchdol) 

R-33362 1667 5.8.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatku k nájemní 
smlouvě a uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

R-33801 1668 5.8.2019 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickému 
podílu na pozemcích parc. č. 963/1, 963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 963/12, 
963/13, 963/14, 963/15, 963/16, 963/17, 963/18, 963/19, 963/20, 963/27, a 
na budovách čp. 991 na parcele č. 963/17, čp. 992 na parcele č. 963/16, 
čp. 993 na parcele č. 963/15, čp. 994 na parcele č. 963/14, čp. 995 na 
parcele č. 963/13, čp. 996 na parcele č. 963/12, čp. 997 na parcele č. 
963/11, čp. 998 na parcele č. 963/10, čp. 1001 na parcele č. 963/20, čp. 
1002 na parcele č. 963/19, čp. 1003 na parcele č. 963/18, čp. 1004 na 
parcele č. 963/22 a na parcele č. 964/19, čp. 1005 na parcele č. 964/18, 
čp. 1006 na parcele č. 964/17, čp. 1007 na parcele č. 963/9 a na parcele č. 
964/24, čp. 1008 na parcele č. 964/16 a čp. 1009 na parcele č. 963/8, 
parcele č. 963/23 a parcele č. 964/26, spojeného s právem užívání bytu č. 
1003/4 v budově čp. 1003 na parcele 963/18 a garážového stání č. A/2/25 
v budově čp. 1009, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1230, 
8442, 7581, 7242 a 9279 pro k.ú. Hlubočepy, obec Praha 

R-33621 1669 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků  formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizaci PROGRESSIVE, o.p.s. 

R-33852 1670 5.8.2019 k návrhu na využití finančních prostředků z fondu finančního vypořádání 
příspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace 

R-33768 1671 5.8.2019 k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy a 
rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Sulická a úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 

R-33331 1672 5.8.2019 k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Integrované centrum sociálních služeb 
Odlochovice pro rok 2019 

R-33808 1673 5.8.2019 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0581 v roce 2019 
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R-33911 1674 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2019 

R-33730 1675 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport na rok 2019, související s projektem "Sportuj po škole za školou!", v 
působnosti odboru SML MHMP 

R-33525 1676 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport  - vratka dotace MŠMT 

R-33871 1677 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport ve vazbě na úhradu pojištění PO HMP 

R-33807 1678 5.8.2019 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu školám 
a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-33952 1679 5.8.2019 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, v 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-33866 1680 5.8.2019 k návrhu odpovědi na stížnost na Střední průmyslovou školu, Praha 10, Na 
Třebešíně 2299 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-33858 1681 5.8.2019 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na 
základě "Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a 
jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 31. 05. 2019 a k 30. 06. 2019" 

R-33869 1682 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Střední průmyslová škola 
elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30 

R-33906 1683 5.8.2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Základní škola a Mateřská škola při 
Nemocnici Na Bulovce 

R-33925 1684 5.8.2019 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 

R-33847 1685 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP a úpravu limitu 
odpisového plánu příspěvkové organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka 

R-33738 1686 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2019 

R-33861 1687 5.8.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 a 
příspěvkové organizace Pražská informační služba 

R-33064 1688 5.8.2019 k návrhu změn v seznamu vybraných žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý Chodovec ve spolupráci s hl. m. 
Prahou a k výběru nových žadatelů o pronájem bytu z této výstavby 

R-33803 1689 5.8.2019 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům 

R-33711 1690 5.8.2019 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-33764 1691 5.8.2019 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. Prahy 

R-33458 1692 5.8.2019 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-33926 1693 5.8.2019 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy seniorům a bytů v Domě 
s chráněnými byty 

R-33964 1694 5.8.2019 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl.m. Prahy 

R-33004 1695 5.8.2019 k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-33569 1696 5.8.2019 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy 
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R-33740 1697 5.8.2019 k jednorázové výjimce ze Zásad pro zřizování zón placeného stání na 
území hl.m. Prahy 

R-33640 1698 5.8.2019 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 19. 6. 2019 do 25. 6. 2019 

 


