
Schválená usnesení 45. Rady HMP 
ze dne 22.12.2015 

  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 1 z 7 

R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s 
provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných 
místech 

R-20233 3204 22.12.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

R-20247 3205 22.12.2015 k návrhu na zasílání vyjádření hl.m. Prahy ve věci správních řízení 
vedených Ministerstvem financí v oblasti loterií a jiných podobných her 

R-18672 3206 22.12.2015 k záměru odboru územního rozvoje MHMP na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu "Finanční a personální audit příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy - Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy“ 

R-19956 3207 22.12.2015 k návrhu na přidělení odměn za práci v sekcích při Protidrogové komisi 
Rady HMP v roce 2015 

R-20262 3208 22.12.2015 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru spolku Charita 
dětem z.s. z kap. 0544 v roce 2015 

R-19954 3209 22.12.2015 k návrhu na uvolnění finančních prostředků formou daru na nákup 
materiálu pro adiktologické služby v hlavním městě Praze 

R-19771 3210 22.12.2015 k návrhu na výpovědi nájemních smluv na restaurační předzahrádky ve 
vnitřní ploše Staroměstského náměstí 

R-19852 3211 22.12.2015 k záměru Městské policie hl.m. Prahy realizovat veřejnou zakázku "Servis 
a údržba vozidel Městské policie hl. m. Prahy" 

R-19996 3212 22.12.2015 k veřejné zakázce "Dodávky výstrojního materiálu pro Městskou policii hl. 
m. Prahy" 

R-19922 3213 22.12.2015 k připojení hlavního města Prahy k iniciativě Mayors Adapt 

R-19944 3214 22.12.2015 k návrhu na zamítnutí žádostí v rámci Programu Čistá energie Praha 2015 

R-20268 3215 22.12.2015 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy Voctářova na 
území městské části Praha 8 

R-20319 3216 22.12.2015 k uzavření smlouvy o dotaci pro Povodí Vltavy v souvislosti se stavbou č. 
6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" etapa 
0008 - kompenzační opatření 

R-19664 3217 22.12.2015 k návrhu rozhodnutí Rady HMP o vyloučení uchazeče v řízení veřejné 
zakázky ke stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007 - Červený mlýn 

R-20046 3218 22.12.2015 k vyloučení v řízení veřejné zakázky "stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj 
území, etapa 0005 Park Pod lávkou" 

R-20060 3219 22.12.2015 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0005 Park 
Pod lávkou 

R-20237 3220 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce budovy čp. 20, stojící na 
pozemku parc. č. 1796/1, k.ú. Bubeneč, a pozemků parc. č.1796/1 o 
výměře 2446 m2, 1796/2 o výměře 6 m2 a 1798/2 o výměře 3052 m2, vše 
k.ú. Bubeneč, zapsané na LV 652 

R-20121 3221 22.12.2015 k výsledku výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 
Minor 

R-20189 3222 22.12.2015 k úpravě celkových nákladů investičních akcí odboru SLU MHMP v roce 
2015 
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R-20219 3223 22.12.2015 k uzavření rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu "Rámcová smlouva na opravy, údržbu a servis kancelářské 
techniky, technické posudky a kalkulace zbytkových cen" 

R-20216 3224 22.12.2015 k návrhu na financování akcí Městskou částí Praha 8 na majetku hl.m. 
Prahy, který je ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

R-20094 3225 22.12.2015 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro zadání stavby č. 0079 - MO Špejchar-
Pelc/Tyrolka, etapa 0002 - Protihluková opatření v ulici V Holešovičkách a 
okolí 

R-20235 3226 22.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost a Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

R-20266 3227 22.12.2015 k vyhlášení 12. a 13. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-20360 3228 22.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

R-20361 3229 22.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

R-20363 3230 22.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

R-20299 3231 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů RFD - 
Technické správy komunikací hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava 

R-19976 3232 22.12.2015 k návrhu výstav v režimu bezplatného užívání v Křížové chodbě a 
Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze pro 1. pololetí roku 2016 a k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 278 ze dne 26.2.2013 k revokaci usnesení 
Rady HMP č. 1838 ze dne 27.11.2007 k návrhu na schválení zásad pro 
bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici, a k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2259 ze dne 18.12.2012 k návrhu výstav v režimu 
bezplatného užívání v Křížové chodbě, Rytířském sále a v románsko-
gotickém prostoru Staroměstské radnice v Praze pro rok 2013 

R-20078 3233 22.12.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Sedlec 

R-19879 3234 22.12.2015 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva k budově čp. 2577 na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Stodůlky 

R-20346 3235 22.12.2015 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatku k nájemní 
smlouvě 

R-20393 3236 22.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2169 ze dne 8.9.2015 k záměru odboru 
OTV MHMP na opětovné zadání veřejné zakázky Dodatečné stavební 
práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" 

R-20213 3237 22.12.2015 ke jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky "Zajištění 
elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy"

R-20402 3238 22.12.2015 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-19012 3239 22.12.2015 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

R-19610 3240 22.12.2015 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
zdravotnická škola, se sídlem Praha 10, Ruská 91/2200 
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R-20232 3241 22.12.2015 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Základní škola a 
střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejpského 1501, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

R-20051 3242 22.12.2015 k vydání nesouhlasného stanoviska k zápisu právnické osoby Gymnázium 
Evolution Jižní Město, s.r.o., se sídlem Tererova 2135/17, Praha 4, do 
rejstříku škol a školských zařízení 

R-20049 3243 22.12.2015 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, 
s.r.o., se sídlem Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol 
a školských zařízení 

R-20022 3244 22.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 10.6.2014 k vydání 
souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Mateřská škola 
a základní škola sv. Augustina, se sídlem Hornokrčská 709/3, Praha 4 - 
Krč 

R-20012 3245 22.12.2015 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., se sídlem Vrbova 1233, 147 
00 Praha 4 - Braník, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-20168 3246 22.12.2015 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., se sídlem 
Stříbrského 2139, 149 00 Praha 4 - Chodov, v rejstříku škol a školských 
zařízení 

R-20010 3247 22.12.2015 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Obchodní akademie 
Holešovice, se sídlem Jablonského 333/3, 170 00 Praha 7, v rejstříku škol 
a školských zařízení 

R-20261 3248 22.12.2015 k návrhu na přiznání odměn zástupcům statutárního orgánu příspěvkové 
organizace hl.m. Prahy ROPID a příspěvkové organizace TSK HMP za 1. 
pololetí 2015 

R-19848 3249 22.12.2015 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-19532 3250 22.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1368/63 a parc. č. 1368/64 v 
kat. území Běchovice za účelem majetkoprávního vypořádání stavby Cyklo 
Běchovice - Horní Počernice 

R-19692 3251 22.12.2015 k návrhu na schválení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 
NAP/21/04/005768/2012 

R-20295 3252 22.12.2015 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území hlavního města Prahy 

R-20316 3253 22.12.2015 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromých škol ležících na území hlavního města Prahy 

R-20256 3254 22.12.2015 k návrhu na povolení výjimky z nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v příspěvkové organizaci Základní škola, 
Praha 4, Boleslavova 1 

R-20151 3255 22.12.2015 k vydání souhlasu školám poskytujícím předškolní a základní vzdělávání 
zřizovaných hl.m. Prahou k zapojení se do Výzvy č. 02_15_005 v 
Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako partneři Městských 
částí hl.m. Prahy na realizaci individuálních projektů - Místních akčních 
plánů 

R-20365 3256 22.12.2015 k návrhu na omezení provozu zóny placeného stání v době vánočních 
prázdnin ve školním roce 2015/2016 
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R-20358 3257 22.12.2015 k převodu činností příspěvkové organizace Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy na Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s. a k 
revokaci usnesení Rady HMP č. 1690 ze dne 21.7.2015 

R-20331 3258 22.12.2015 k návrhu na zajištění financování realizace dopravně bezpečnostních 
opatření v místě nově budovaných tramvajových zastávek Štvanice 

R-19187 3259 22.12.2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi 
Vysokou zdravotnickou školou, o.p.s., Praha 5, Duškova 7, a příspěvkovou 
organizací Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 
Praha 1, Alšovo nábřeží 6 

R-20040 3260 22.12.2015 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru z kap. 0504 v 
roce 2015 

R-20246 3261 22.12.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 14 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání podporovaného z Evropského sociálního 
fondu 

R-20280 3262 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Suchdol 

R-20301 3263 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních a neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ 
Praha - Lysolaje 

R-20307 3264 22.12.2015 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon pěstounské péče určeného pro MČ HMP 
a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 
a poskytnutí neinvestičních účelových dotací městské části Praha 3 a 
Praha 9 

R-20310 3265 22.12.2015 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu 
Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 5 

R-20312 3266 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými 
celky pro financování v letech 2015 a 2016 určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a 
poskytnutí investiční účelové dotace MČ Praha 15 

R-20315 3267 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Koloděje 
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R-20324 3268 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Koloděje 

R-20325 3269 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha 16 

R-20328 3270 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Suchdol 

R-20330 3271 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektů z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Ďáblice 

R-20332 3272 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních a neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ 
Praha 17 

R-20333 3273 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičního transferu ze státního rozpočtu poskytnutého 
v souvislosti s financováním projektu z Programu Zeleň do měst a jejich 
okolí ze Státního fondu životního prostředí určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Kolovraty 

R-20341 3274 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Petrovice 

R-20344 3275 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Kolovraty 

R-20347 3276 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních a neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektu z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha 20 

R-20351 3277 22.12.2015 k návrhu na přijetí investičních a neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu poskytnutých v souvislosti s financováním projektů z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací MČ 
Praha 8 
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R-20302 3278 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kapitole 
0420 v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí 

R-20340 3279 22.12.2015 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí nákladů za činnosti v oblasti 
zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 

R-20326 3280 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
nevyčerpané neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva 
zdravotnictví na rezidenční místa v oboru Urgentní medicína 

R-20149 3281 22.12.2015 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas s bezúplatným nabytím budovy 
č.p. 1269 v k.ú. Radotín z vlastnictví České republiky - Státního 
pozemkového úřadu a spoluvlastnického podílu 1/3 stavby č.e. 2105 v k.ú. 
Radotín z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy 
městské části Praha 16, předložené dle § 13 odst. 4 obecně závazné 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 

R-19955 3282 22.12.2015 k návrhu na poskytnutí příspěvku formou daru na certifikaci odborné 
způsobilosti pro specializované organizace působící v oblasti 
adiktologických služeb a primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže 

R-20230 3283 22.12.2015 k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 
Dětský domov Charlotty Masarykové ze státního příspěvku pro zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v kap. 0505 v roce 
2015 

R-20011 3284 22.12.2015 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem stavby "Bytový dům Kotevní - stavební úpravy a 
udržovací práce, nástavba na dvorní části objektu, přístavba výtahu, půdní 
vestavba, vybudování centrální kotelny, rekonstrukce společných prostor a 
rekonstrukce inženýrských sítí v objektu v ul. Kotevní č.p. 3/1105“, na 
pozemku parc. č. 600 v k.ú. Smíchov, Praha 5 

R-19902 3285 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení lokality na 
napěťové hladině NN pro stavbu č. 00000 Náplavka Holešovice 

R-19415 3286 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Vltavy, státní 
podnik 

R-19517 3287 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností 
VM FOREST, spol. s r.o. 

R-19492 3288 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti 

R-19951 3289 22.12.2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pozemek ve 
vlastnictví HMP, svěřený do správy OCP MHMP 

R-20188 3290 22.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 906 ze dne 28.4.2015 ke změně využití 
plochy okrasné školky Kbely 

R-20102 3291 22.12.2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. DIL/85/02/004174/2015 
uzavřené mezi hl.m. Prahou a spol. ISES, s.r.o. 

R-19155 3292 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků ve vlastnictví 
HMP s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost 
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R-19572 3293 22.12.2015 k návrhu Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. NAN/67/04/000778/2003 
ze dne 19.3.2003, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 s nájemcem Františkem 
Zvolánkem 

R-19210 3294 22.12.2015 k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 k Mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 

R-19795 3295 22.12.2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č. 
INO/21/03/006243/2013 uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. 

R-20137 3296 22.12.2015 k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkové 
organizace Městská knihovna v Praze a k návrhu na úpravy limitů 
odpisového plánu příspěvkových organizací v působnosti OZV MHMP na r. 
2015 

R-20195 3297 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 1016 a 0662 - kultura v roce 2015 

R-20228 3298 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 - OPP MHMP a úpravu rozpočtu 
příspěvkové organizace Pražská informační služba 

R-20191 3299 22.12.2015 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkové 
organizace zřizované hlavním městem Prahou v roce 2015 

R-20222 3300 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2015 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2015 

R-18760 3301 22.12.2015 k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. 

R-18190 3302 22.12.2015 k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 k Mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 

R-20288 3303 22.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy na rok 2015 v 
kapitole 09 - INF MHMP 

R-20064 3304 22.12.2015 k návrhu na rozpracování usnesení 12. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 17.12.2015 

R-19923 3305 22.12.2015 ke schválení 1. dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku "Dodávky 
kancelářského papíru pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti 
Odboru školství, mládeže a sportu MHMP" 

R-20110 3306 22.12.2015 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 
40554 "Společný objekt Chodovec II" - změna IČ a čísla účtu jednoho ze 
členů sdružení 

R-20378 3307 22.12.2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních 
služeb č. POS/66/02/001307/2015 

R-20290 3308 22.12.2015 k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů na úhradu zvýšené dopravní 
obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID ve 4. čtvrtletí 2015 a 
úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů pro PID na rok 2015 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


