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R-18257 1503 23.6.2015 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. konané 
dne  24.6.2015 

R-17786 1504 23.6.2015 k návrhu postupu a základních východisek pro zpracování Pravidel pro 
zveřejňování smluv a jejich dodatků 

R-12521 1505 23.6.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Strašnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-14734 1506 23.6.2015 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 220/1 a parc. č. 221/1 
vše v k.ú. Cholupice 

R-17257 1507 23.6.2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu a správě č. 
A/39/1752/01 ve znění dodatků č. 1 až č. 4, uzavřené dne 1.1.1997 mezi 
hl.m. Prahou jako pronajímatelem a společností CODUM s.r.o. jako 
nájemcem 

R-18218 1508 23.6.2015 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy s TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
(TCP), IČ: 00409316 se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, na správu 
nemovitostí - plochy náplavek a nábřežních zdí 

R-17365 1509 23.6.2015 k návrhu na stanovení slev z nájemného z bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy z 
důvodu jejich omezeného užívání pro závady nebo stavební úpravy v 
domě 

R-17531 1510 23.6.2015 k záměru na bezúplatný převod mobilního centra krizového řízení 

R-18185 1511 23.6.2015 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. konané dne 
25.6.2015 

R-16902 1512 23.6.2015 ke schválení Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora na 
stavbu č. 42472 TV Březiněves, etapa 0002 Propojovací komunikace 

R-17983 1513 23.6.2015 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 
stavebních prací "stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0020 
Homogenizace“ 

R-18200 1514 23.6.2015 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Oprava 
těžkého hrazení ul. K Jezu - protipovodňová opatření Modřany“ 

R-17719 1515 23.6.2015 k vyloučení v řízení veřejné zakázky "stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0020 
Ke Kašně“ 

R-17650 1516 23.6.2015 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov nad 
250 m2" 

R-18074 1517 23.6.2015 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k objednávce prací na zpracování 
projektové dokumentace evidenční číslo 728/04/2005 na stavbu č. 8548 
Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic 

R-18192 1518 23.6.2015 k informaci o stavu stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 
Praha na Císařském ostrově" 

R-17281 1519 23.6.2015 k návrhu na uzavření 2 dodatků k mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 

R-18209 1520 23.6.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2015 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2015 

R-17545 1521 23.6.2015 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s Kongresovým centrem Praha, a.s. 
za účelem zajištění výstavních prostor pro konání přehlídky a výstavy o 
středním a vyšším odborném školství Schola Pragensis 2015 
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R-18056 1522 23.6.2015 k návrhu na jmenování ředitele odboru strategických investic Magistrátu 
hl.m. Prahy 

R-18057 1523 23.6.2015 k návrhu na jmenování ředitele odboru technické vybavenosti Magistrátu 
hl.m. Prahy 

R-18060 1524 23.6.2015 ke zrušení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky "Rámcová 
smlouva na dodávky PC" 

R-17766 1525 23.6.2015 k uzavření smlouvy o konzultační činnosti a technickém dozoru 

R-17931 1526 23.6.2015 k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na produkty VMware 

R-17712 1527 23.6.2015 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Dodávka služeb technologické podpory výrobce Check 
Point" 

R-17723 1528 23.6.2015 k záměru odboru služeb na realizaci veřejné zakázky "Výměna 
vizualizačního systému ve velkém zasedacím sále na Nové radnici" 

R-16919 1529 23.6.2015 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace hl.m. Prahy ROPID 

R-18259 1530 23.6.2015 k roční účetní závěrce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová 
společnost za rok 2014 

R-18078 1531 23.6.2015 k návrhu řešení kapacitních problémů noční dopravy na území hl.m. Prahy 
a posílení kapacity tramvajové linky PID č. 5 

R-17716 1532 23.6.2015 k návrhu na nevyužití nabídky předkupního práva ke stavbě občanské 
vybavenosti čp. 2009 na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v 
k.ú. Krč a výpovědi nájemní smlouvy 

R-18426 1533 23.6.2015 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-17971 1534 23.6.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

R-17992 1535 23.6.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

R-17984 1536 23.6.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

R-18002 1537 23.6.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

R-18009 1538 23.6.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí 

R-17988 1539 23.6.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

R-18283 1540 23.6.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 

R-18247 1541 23.6.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Lysolaje k uzavření dohody s 
Úřadem práce České republiky za účelem vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 

R-18154 1542 23.6.2015 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na činnost odborného lesního 
hospodáře a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2015 

R-18214 1543 23.6.2015 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury určeného pro MČ HMP na realizaci projektu z 
programu Podpora pro památky UNESCO a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a k návrhu na jeho poskytnutí 
MČ Praha 3 
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R-18251 1544 23.6.2015 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ 
HMP a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 20, MČ 
Praha 22, MČ Praha - Lysolaje, MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Slivenec 
a MČ Praha - Suchdol 

R-18253 1545 23.6.2015 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2015 a k návrhu na jeho poskytnutí MČ Praha 1 - 22 

R-18243 1546 23.6.2015 k návrhu na úhradu úroku z prodlení a pokut za opožděné podání 
daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a k dani z nabytí 
nemovitých věcí Městskou částí Praha 6, Městskou částí Praha 10, 
Městskou částí Praha 13, Městskou částí Praha 15, Městskou částí Praha 
16, Městskou částí Praha 17, Městskou částí Praha 20, Městskou částí 
Praha - Běchovice, Městskou částí Praha - Dolní Počernice, Městskou 
částí Praha - Dubeč, Městskou částí Praha - Koloděje, Městskou částí 
Praha - Petrovice, Městskou částí Praha - Újezd a Městskou částí Praha - 
Zbraslav 

R-18314 1547 23.6.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - Kolovraty k žádosti o dotaci ze 
Státního zemědělského intervenčního fondu 

R-18340 1548 23.6.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 4 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 

R-18344 1549 23.6.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 5 k podání žádosti o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 

R-18246 1550 23.6.2015 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů na atestační zkoušky a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 

R-18292 1551 23.6.2015 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 21 

R-18299 1552 23.6.2015 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 7 

R-18311 1553 23.6.2015 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 - Libuš 

R-18318 1554 23.6.2015 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 12 

R-13518 1555 23.6.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1014/2 v k.ú. Řeporyje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-13610 1556 23.6.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 319/13 v k.ú. Koloděje do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-17690 1557 23.6.2015 k návrhu na úplatný převod veřejného dešťového kanalizačního řadu a 
veřejného vodovodu na pozemcích parc. č. 2360/11 a 397/179 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Praha 
Jih - Chodov s.r.o. 

R-17765 1558 23.6.2015 k návrhu na úplatný převod veřejného kanalizačního řadu na pozemcích 
parc. č. 2910/89, 2910/158, 2910/291, 2910/116, 2910/290 v k.ú. Nusle z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti L I M A spol. s r.o. 

R-17658 1559 23.6.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Dejvice 

R-17773 1560 23.6.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Břevnov 

R-17939 1561 23.6.2015 k návrhu na nevyužití nabídky předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Libeň 

R-17805 1562 23.6.2015 k návrhu na použití fondu investic příspěvkové organizace v působnosti 
odboru ZSP MHMP - Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v roce 
2015 

R-17859 1563 23.6.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 OTV MHMP v 
kapitole 05 

R-18070 1564 23.6.2015 k návrhu na zařazení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany do 
Státního integračního programu podle varianty č. II A usnesení vlády 
České republiky č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o zabezpečení integrace 
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech 
následujících, ve znění pozdějších předpisů 

R-17694 1565 23.6.2015 k návrhu napojení objektů na poplachový monitorovací systém hlavního 
města Prahy 

R-18215 1566 23.6.2015 ke jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek v řízení 
veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy na provozování sběrných 
dvorů na území hl.m. Prahy 

R-18182 1567 23.6.2015 k návrhu na použití fondu odměn příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 
v roce 2015 

R-14379 1568 23.6.2015 k návrhu na schválení uzavření nájemní smlouvy na pozemky pro realizaci 
stavby č. 3127 TV Běchovice, etapa 0010 PID 

R-18120 1569 23.6.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 0662 a 0962 v roce 2015 

R-17999 1570 23.6.2015 k návrhu na schválení upravených stanov dobrovolného svazku obcí 
České dědictví UNESCO 

R-18149 1571 23.6.2015 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru a úpravu 
rozpočtu v kap. 0546 v roce 2015 

R-17940 1572 23.6.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 
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R-17033 1573 23.6.2015 ke jmenování komise pro otevírání obálek v řízení veřejných zakázek 
"SOU Gastronomie a podnikání, P9 - rekonstrukce terasy", "Střední škola 
umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce fasády a střechy objektu 
Miramare", "ZŠ prakt. a ZŠ spec. Ružinovská P4 - Přístavba pavilonu ZŠ", 
"Střední škola umělecká a řemeslná, P5 - rekonstrukce části objektu 
Miramare", "Gymnázium Arabská, P6 - rekonstrukce střech", "ZUŠ 
Klapkova 156/25, Praha 8 - půdní vestavba", "VOŠPg a SOŠPg a Gym. 
Evropská, P6 - rekonstrukce fasády vč. okenních výplní", "Českoslovanská 
akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů" 

R-17956 1574 23.6.2015 k vydání stanoviska ke změnám zápisů soukromých škol v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-17922 1575 23.6.2015 k návrhu na povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků ve třídách 1. 
ročníků na vyjmenovaných středních školách zřizovaných hlavním městem 
Prahou 

R-18362 1576 23.6.2015 k návrhu na rozpracování usnesení 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 18.6.2015 

R-18131 1577 23.6.2015 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 27.5.2015 do 2.6.2015 

R-18219 1578 23.6.2015 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 3.6.2015 do 9.6.2015 

R-18235 1579 23.6.2015 k zápisu z II. zasedání Komise Rady HMP pro koordinaci neinvestičních 
aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace 

 


