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 P R O G R A M  
 25. jednání Rady HMP, které se koná dne 26. 6. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 19. 6. 2018 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 29646 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Komplexní řízení energetiky v budovách 
hlavního města Prahy s využitím 
energetického managementu" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
 

3. 30005 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zajištění maintenance programového 
vybavení spisové služby a jejich modulů v 
rámci HMP“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Fialka,MBA 
 

4. 30050 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky "Zajištění rozvoje 
programového vybavení spisové služby a 
jejich modulů, SLA, metodické podpory a 
školení pro HMP" 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 30083 k záměru odboru INF MHMP na realizaci 
veřejné zakázky „Centrální systém 
elektronického ověřování dokumentů dle 
nařízení eIdas a jeho integrace do systému 
spisových služeb“ 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Ing.Fialka,MBA 
 

6. 30133 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Zajištění business continuity aplikačního 
portfolia v souvislosti s jeho migrací do 
nového datového centra“ 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Ing.Fialka,MBA 
 

7. 30139 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Quality Assurance Migrace datových 
center“ 
 
- elektronicky 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 Ing.Fialka,MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 29880 k předložení objednávky a smlouvy o 

poskytování služeb optimalizace svozu 
odpadu dle příkazní smlouvy o 
poskytování a zajišťování služeb v rámci 
naplňování konceptu Smart Cities - 
projekt "Chytrý svoz odpadu" 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 30167 
 

VH 
 

k účetní závěrce společnosti Operátor 
ICT, a.s. za rok 2017 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.45 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 
Operátor ICT, a.s. 
 

10. 29817 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
přidělení veřejné zakázky v užším řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
na služby s názvem "Rekonstrukce a 
přístavba objektu Maroldova panoramatu 
- Výstaviště, Praha 7", zahájeném 
30.3.2012 odesláním oznámení užšího 
řízení v ISVZ US pod číslem 
7202011013748 a 7202011013793 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.50 Ing.Rak,BBA 
 

11. 30023 k vypořádání připomínek k novelizaci 
Pražských stavebních předpisů 
 
- předáno 20.6.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.55 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

12. 30269 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP 
č.1567 ze dne 19. 6. 2018  k návrhu na 
přidělení jednorázové účelové 
neinvestiční dotace v oblasti sportu a 
tělovýchovy ČESKÉMU SVAZU 
CYKLISTIKY, z.s., a České baseballové 
asociaci, z.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.00  

13. 30275 k návrhu na schválení smlouvy o 
financování dostavby sídla městské části 
Praha 8 a Zdravotnické záchranné služby 
hlavního města Prahy 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.05  

14. 30228 
 

VH 

k řádné účetní závěrce společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. za rok 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
v zastoupení 
radní Grabein 
Procházka 
 

10.10 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 
Technická správa 
komunikací hl.m. 
Prahy, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 14983 k návrhu na vydání změn vlny 07 (2.část) 

ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1411/07  
(Praha - Petrovice; výstavba sportoviště 
pro přilehlé obytné území) 
+CD 
 
- staženo 7.6.16 
- nově předáno 5.4.17 
- staženo na OP 6.4.18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

10.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
JUDr.Hromasová, 
starostka MČ 
Praha-Petrovice 
 

16. 29287 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce části objektu 
paláce Platýz“ 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 Ing.Rak,BBA 
 

17. 30102 
 
  VH 

ke schválení konsolidované účetní 
závěrky společnosti Pražská plynárenská 
Holding a.s. za rok 2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25  

18. 30118 
 
  VH 

k valné hromadě společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30  

19. 29743 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové 
neinvestiční účelové dotace organizacím 
Středisko prevence a léčby Drop In, o.p.s. 
a Prev-centrum, z.ú. 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.35 PhDr.Klinecký 
 

20. 29752 k záměru odboru technické vybavenosti 
MHMP na realizaci veřejné zakázky - 
stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0004 
rekonstrukce komunikací IV, etapa 0005 
Zelenečská I, etapa 0006 Zelenečská II 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vlk 

21. 25510 k návrhu na uzavření smlouvy o 
spolupráci v rámci stavby č. 3082 TV 
Radotín, etapa 0017 Lošetická 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Ing.Vlk 

22. 30154 ke schválení Implementačního plánu 
Adaptační strategie hl. m. Prahy na 
klimatickou změnu na roky 2018 - 2019 
 
- předáno 21.6.18 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 29520 k návrhu Akčního plánu pro implementaci 

Územní energetické koncepce hl. m. 
Prahy (2013 - 2033) 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 

24. 30092 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s. konané dne 28. 6. 2018 
 
 
 

radní 
Plamínková 

11.00  

25. 29624 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Integračnímu centru Praha o.p.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf, 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 

11.05 Mgr.Hajná 

26. 29626 k návrhu na poskytnutí účelové 
individuální neinvestiční dotace 
organizaci Slovo 21, z.s. na kofinancování 
projektu "SLOVO - bulletin pro cizince a 
o cizincích" 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf, 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 

11.10 Mgr.Hajná 

27. 30257 k soudnímu sporu Hlavního města Praha a 
Kvintum s.r.o. 
 

radní Wolf, 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 
 

11.15  

28. 30053 
 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za rok 2017 a určení auditora 
společnosti pro rok 2018 
 

radní Wolf, 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 

11.20 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 
Obecní dům, a.s. 
 

29. 30091 
 
  VH 

k účetní závěrce společnosti Výstaviště 
Praha, a.s. za rok 2017 a k určení auditora 
 

radní Wolf, 
v zastoupení 
radní 
Plamínková 

11.25 představenstvo 
a dozorčí rada 
společnosti 

 Výstaviště Praha, 
  a.s. 
 

30. 30020 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku "stavba č. 
43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování“ 
 
 
 

radní 
Ropková 

11.30 Ing.Prajer 

31. 29798 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium 
Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.35 Mgr.Němcová 
Mgr.Nosková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 29952 k návrhu na zrušení konkursního řízení na 

funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Domov mládeže a školní 
jídelna, Praha 8, Pobřežní 6 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.40 Mgr.Němcová 
 

33. 30189 k návrhu na stanovení výše platu zástupci 
statutárního orgánu příspěvkové 
organizace Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 3 a 9, se sídlem 
Lucemburská 40, Praha 3 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.45 Mgr.Němcová 
 

34. 29629 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"VOŠ a S0Š uměleckoprůmyslová, P3 - 
rek.oken" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.50 Mgr.Němcová 
 

35. 30105 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek 11.55 PhDr.Klinecký 
 

36. 29735 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.5.2018 do 15.5.2018 
 
- elektronicky 
- odloženo 19.6.18 
 

Ing.Ondráčková   

37. 29869 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
16.5.2018 do 22.5.2018 
 
- elektronicky 
- odloženo 19.6.18 
 

Ing.Ondráčková   

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

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29203 

 
 

k pověření členů Zastupitelstva hlavního 
města Prahy Viktora Mahrika, Ondřeje 
Kallasche a Ing. Ivana Mikoláše k 
provádění sňatečných obřadů 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

2. 29431 k bezúplatnému převodu správy majetku 
6 kusů tiskáren městské části Praha 14 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

3. 29563 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m. Prahy 
při pořádání akcí v oblasti volného času 
dětí a mládeže v roce 2018 - 2. uzávěrka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 29953 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu odměn příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy a úpravu 
limitu počtu zaměstnanců a úpravu limitu 
prostředků na platy příspěvkových 
organizací v působnosti SVC v roce 2018 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 30040 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 
- SVC MHMP na rok 2018 v souvislosti s 
novými investičními akcemi 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 30173 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
19 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva vnitra 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 29974 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

8. 30016 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
neinvestiční transfery z Ministerstva 
kultury na program Veřejné informační 
služby knihoven (VISK 3) určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací MČ Praha - Březiněves, 
MČ Praha - Královice, MČ Praha - 
Lysolaje a MČ Praha - Lochkov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 30072 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 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 30123 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2018 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 30128 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

12. 30132 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektu z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ Praha 14 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 30136 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 22, MČ 
Praha - Koloděje a MČ Praha - Troja 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 29528 k návrhu na prominutí dluhu a odpis 
pohledávky hl.m.Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

15. 29886 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 29971 k návrhu na prominutí dluhu a odpis části 
pohledávky hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 30207 

 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 a k 
návrhu na vrácení části neinvestiční 
dotace Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 30206 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 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 

  

19. 27152 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr „Připojení BC Visionary, 
Argentinská ul., Praha 7 - Holešovice, do 
optické sítě T-Mobile Czech Republic a. 
s.“, na pozemcích parc. č. 2328/1, 2415/1, 
2415/22 a 2415/32 v k.ú. Holešovice, 
Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

20. 29509 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 
svěřené věci z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha - Satalice 
(vodohospodářský majetek v k.ú. 
Satalice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 29558 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 a 
odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. 
Střešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
22. 29795 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 8 (pozemek v k.ú. 
Libeň) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 29922 k žádosti městské části Praha - Kunratice 
o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků v k.ú. Kunratice a Šeberov z 
vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 
správy městské části Praha - Kunratice, 
předložené podle § 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. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 30010 k oznámení záměru městské části Praha 
13 na využití pozemků v k.ú. Stodůlky 
pro výstavbu multifunkčního centra, 
předloženého v souladu se zvláštními  
podmínkami  pro správu a  nakládání MČ 
Praha 13 s vymezeným svěřeným 
majetkem hl.m. Prahy, uvedenými v 
příloze č. 10 obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 29446 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3227/2 o výměře 19 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 29961 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 392/7 v k. ú. Královice z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 10 odst. 4 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném 
ke dni 31. 7. 2016 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 29958 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 299/7, v k.ú. Veleslavín, 
obec Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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28. 29864 k návrhu na schválení uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti se 
společností JiViŠ, s.r.o. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 29908 k návrhu na zrušení předkupního práva k 
právu stavby, zapsaného v katastru 
nemovitostí na LV č. 1141 k pozemku 
parc. č. 1773, k. ú. Smíchov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 29536 k návrhu na výmaz věcného břemene, 
zapsaného na LV č. 2897, k.ú. Zbraslav, 
obec Praha 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 29980 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 29998 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy v k. ú. Sedlec 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 30007 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 29583 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce, k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem předmětu 
nájmu a k návrhům na výpovědi 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

35. 29695 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

36. 29889 k návrhu na uzavření  nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

37. 30019 k návrhu na uzavření nájemních smluv k 
bytům hl.m. Prahy na základě výsledků 
výběrových řízení o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

38. 30026 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů na r. 2018 v kap. 02 - technická 
infrastruktura v návaznosti na uzavření 
smlouvy o sdružení finančních prostředků 
na doplnění "Nové vodní linky" vhodným 
technickým zařízením 
 

radní 
Plamínková 
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39. 30004 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 

příspěvkových organizací Symfonický 
orchestr hlavního města Prahy FOK a 
Minor v roce 2018 
 

radní Wolf   

40. 29982 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

41. 30125 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

42. 30137 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

43. 30143 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

44. 30188 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související 
s platbami projektů za PRK z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2018 
 

radní 
Ropková 

  

45. 29578 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke 
smlouvě o nájmu mezi příspěvkovou 
organizací Obchodní akademie 
Vinohradská a právnickou osobou Střední 
škola ekonomická se sportovním 
zaměřením, s.r.o. 
 

radní 
Ropková 

  

46. 30022 
 
 

k návrhu na uzavření Dodatku č. 19 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 uzavřené mezi 
hl.m. Prahou a NOSTA-HERTZ spol. s 
r.o. na výkon činnosti koordinátora BOZP 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 
 

radní 
Ropková 

  

47. 29406 
 
  

ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 41. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

48. 29689 k návrhu na úpravu limitu počtu 
zaměstnanců a limitu prostředků na platy, 
úpravu rozpočtu, úpravu celkových 
nákladů investičních akcí a čerpání fondu 
investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 

radní Hodek   
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49. 29882 k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu 

celkových nákladů investičních akcí a 
čerpání fondu investic příspěvkových 
organizací v působnosti odboru ZSP 
MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v 
roce 2018 
 

radní Hodek   

50. 29770 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   
 

51. 29120 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

52. 29727 k návrhu na přidělení přenosných 
parkovacích oprávnění 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

30101 Informace k vyhodnocení vlivů implementace ÚEK hl. m. Prahy na životní 
prostředí 
 

radní 
Plamínková 

30246 Informace ve věci analýzy kontrolních zjištění a obecných závěrů v příspěvkové 
organizaci TSK 
 

ředitelka 
MHMP 

 
 


	 P R O G R A M 

