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R-19046 2907 1.12.2015 k výpovědi Smluv o poskytnutí inovačního voucheru č. 
DOT/83/11/019681/2015, č. DOT/83/11/019621/2015 a č. 
DOT/83/11/019655/2015 

R-19945 2908 1.12.2015 k informaci o přesnosti provozu linek DPP po otevření tunelového 
komplexu Blanka 

R-19872 2909 1.12.2015 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 42131 Praha Bez Bariér 

R-19750 2910 1.12.2015 k návrhu na zajištění financování projektu OP Doprava "Intenzifikace 
nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
dopravy v hl. m. Praze“ 

R-19311 2911 1.12.2015 k pokračování v přípravě stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov 

R-19901 2912 1.12.2015 k návrhu na schválení uzavření smlouvy na Soubor staveb městského 
okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka s firmou VIS, a.s., Bezová 
1658/1, 147 01 Praha 4 

R-19909 2913 1.12.2015 k návrhu na schválení uzavření smlouvy na Soubor staveb městského 
okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka, odborná činnost projektanta v 
průběhu zkušebního provozu 

R-19869 2914 1.12.2015 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov pro seniory Heřmanův Městec 

R-18694 2915 1.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 131/1 o výměře 896 m2 a 
parc. č. 131/3 o výměře  90 m2, vše v k.ú. Bubeneč, obec Praha 

R-19369 2916 1.12.2015 k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 0041441 - 
SZNR a investiční akce č. 0041718 - TZM Městské policie hl.m. Prahy 

R-19430 2917 1.12.2015 k veřejné zakázce "Úklid objektů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy" 

R-19794 2918 1.12.2015 k návrhu nové zakladatelské listiny NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 

R-18022 2919 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu  Prahy 8 

R-18177 2920 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úpravy ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu  Prahy 6 

R-18018 2921 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 4 

R-18019 2922 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu  Prahy 5 

R-18020 2923 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 6 

R-18021 2924 1.12.2015 k pořízení návrhu zadání úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu  Prahy 7 

R-13243 2925 1.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 555 ze dne 25.3.2014 k záměru odboru 
městského investora MHMP na realizaci veřejné zakázky - st. č. 4679 
"Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín, et. 0002 rozšíření poldru" 

R-18885 2926 1.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1130 ze dne 17.7.2012 k návrhu 
revokace usnesení Rady HMP č. 1320 ze dne 30.8.2011 k návrhu 
revokace usnesení Rady HMP č. 587 ze dne 13.5.2008 k návrhu na 
úplatné nabytí části pozemků parc. č. 1524, parc. č. 1525 a parc. č. 1529 v 
k.ú. Radotín do vlastnictví hlavního města Prahy 
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R-19506 2927 1.12.2015 k návrhu na vyloučení uchazeče a dále ke zrušení veřejné zakázky 
Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 
17 

R-19028 2928 1.12.2015 k návrhu na uzavření smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení na 
sběrném dvoře hl.m. Prahy v ulici K Cihelně 420, Praha 19 

R-19646 2929 1.12.2015 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2015 
IV. 

R-18329 2930 1.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v PP Litožnice, k.ú. Dubeč, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-19776 2931 1.12.2015 k návrhu na úpravu schváleného použití finančních prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Zoologická zahrada hl.m. Prahy a úpravu 
celkových nákladů investičních akcí v roce 2015 

R-19522 2932 1.12.2015 k návrhu vyhlášení grantů v oblasti Kongresového turismu pro rok 2016 

R-20093 2933 1.12.2015 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné hromadě 
Dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO konané dne 8. 12. 
2015 

R-19907 2934 1.12.2015 ke schválení smlouvy o centralizovaném zadávání na veřejnou zakázku 
"Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro hlavní město 
Prahu, příspěvkové organizace a městské části HMP" 

R-20047 2935 1.12.2015 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "Novoroční ohňostroj 
pro Hl. m. Prahu" 

R-19464 2936 1.12.2015 k návrhu na jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála 

R-20186 2937 1.12.2015 k problematice nejvýznamnějších problémů v oblasti informatiky 

R-20187 2938 1.12.2015 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-19939 2939 1.12.2015 k návrhu na odpis nedobytných pohledávek u příspěvkových organizací v 
působnosti odboru školství a mládeže MHMP 

R-19838 2940 1.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT na program "Zvýšení 
odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015" 

R-19942 2941 1.12.2015 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé 
školství na území hlavního města Prahy a k úpravě rozpočtu běžných 
výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 u soukromých škol 
ležících na území hlavního města Prahy 

R-19745 2942 1.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-19898 2943 1.12.2015 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu 
a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem 
Prahou v roce 2015 a k návrhu na úpravu limitu prostředků na platy a limitu 
počtu zaměstnanců v kap. 0416 

R-19845 2944 1.12.2015 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Hotelová škola 
Radlická, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-19837 2945 1.12.2015 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední průmyslová škola dopravní, a.s., se sídlem 150 00 Praha 5, 
Plzeňská 298/217a, v rejstříku škol a školských zařízení 
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R-19859 2946 1.12.2015 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Střední škola umělecká 
a řemeslná v rejstříku škol a školských zařízení 

R-19839 2947 1.12.2015 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby Pro 
rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, 
o.p.s., se sídlem Jednořadá 53/1051, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, v rejstříku 
škol a školských zařízení 

R-19822 2948 1.12.2015 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
VĚDA česko-ruská základní škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky s.r.o., se sídlem 150 00 Praha 5 - Smíchov, Jindřicha 
Plachty 20/1162, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-19731 2949 1.12.2015 k vydání nesouhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s 
r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Novotného lávka 200/5, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-19868 2950 1.12.2015 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola 
a Střední škola 

R-19895 2951 1.12.2015 k návrhu na převedení staveb v kap. 04 - školství, mládež a sport z 
působnosti OTV MHMP na OSI MHMP 

R-19420 2952 1.12.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

R-20108 2953 1.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací Operačního 
programu Praha - Adaptabilita v roce 2015 

R-20089 2954 1.12.2015 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2015 

R-19672 2955 1.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků 
příspěvkových organizací a úpravu limitů prostředků na platy 

R-19732 2956 1.12.2015 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 
podporovaného z Fondu soudržnosti 

R-19980 2957 1.12.2015 k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací MČ Praha - Libuš na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-19981 2958 1.12.2015 k návrhu na změnu účelu části dotace poskytnuté MČ Praha 7 v roce 2014 
a ponechané k využití v roce 2015 z finančních prostředků obdržených 
jako odvod z loterií dle § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. 

R-19854 2959 1.12.2015 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 o 
nevyčerpaný neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra 
na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění 
pozdějších předpisů 

R-19090 2960 1.12.2015 k návrhu na neprominutí úroků z prodlení za společností PriFin a.s. 

R-19912 2961 1.12.2015 k návrhu na neprominutí pohledávky za dlužníky Terezou Jiráskovou a 
Pavlem Vorovkou 
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R-19921 2962 1.12.2015 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 1996 ze dne 25.8.2015 k 
přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu práce České 
republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2015 a k 
poskytnutí dotací MČ Praha 20, MČ Praha 22, MČ Praha - Kolovraty, MČ 
Praha - Lysolaje, MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Slivenec a MČ Praha - 
Suchdol 

R-19906 2963 1.12.2015 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ 
HMP,  k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2015 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem 

R-19962 2964 1.12.2015 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-19964 2965 1.12.2015 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 14 

R-20019 2966 1.12.2015 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 - Petrovice 

R-20025 2967 1.12.2015 k návrhu na přijetí investičního a neinvestičního transferu ze státního 
rozpočtu z Ministerstva financí na projekt financovaný v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2015 

R-19198 2968 1.12.2015 k návrhu Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových 
organizací zřízených hlavním městem Prahou a Pravidel doplňkové 
činnosti příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou na 
rok 2016 

R-19199 2969 1.12.2015 k návrhu odpisového plánu dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku příspěvkových organizací v působnosti hlavního města Prahy na 
rok 2016 a úpravě rozpočtu příjmů a financování v kap. 08 - Hospodářství  
v roce 2015 

R-19797 2970 1.12.2015 k žádosti městské části Praha 13 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemku v k.ú. Stodůlky z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, 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. 
Prahy 

R-19264 2971 1.12.2015 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 6 (pozemek v k.ú. 
Dejvice) 

R-18909 2972 1.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jinonice 
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R-19685 2973 1.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí veřejného osvětlení v k.ú. Letňany z vlastnictví 
Trigema Projekt Delta a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu 200,- 
Kč a přijetí finančního daru 

R-19715 2974 1.12.2015 k návrhu na úplatné nabytí zrekonstruované komunikace, chodníků, 
přechodu, odvodnění, dopravního značení a 2 veřejných parkovacích stání 
v rámci výstavby "Zengrova Villa“ na pozemcích v k.ú. Dejvice z vlastnictví 
Rezidence Zengrova s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy za smluvní cenu 
1.000,- Kč a přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč 

R-19652 2975 1.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 221/256 k.ú. Černý Most z 
vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Státní pozemkový úřad do vlastnictví hlavního města Prahy dle §7 odst. 1 
písm. a) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb. 

R-19703 2976 1.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3444/8 a parc. č. 3444/9 v 
k.ú. Chodov ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-19677 2977 1.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4062/7 a parc. č. 3905/5 v 
k.ú. Libeň ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-19643 2978 1.12.2015 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1528/1, parc. č. 1528/3 a 
parc. č. 1578/3 v k.ú. Dolní Počernice ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

R-18926 2979 1.12.2015 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4942/5 v k.ú. Smíchov 

R-18842 2980 1.12.2015 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na části 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Kobylisy 

R-19018 2981 1.12.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-19684 2982 1.12.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp./če. na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Dejvice 

R-19253 2983 1.12.2015 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy v k.ú. Záběhlice 

R-19275 2984 1.12.2015 k návrhu na nevyužití předkupního práva ke stavbě bez čp/če na pozemku 
ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-18092 2985 1.12.2015 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů hl.m. Prahy 

R-19583 2986 1.12.2015 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1213 ze dne 26.5.2015 k návrhu na 
přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí 
hl.m. Prahy pro rok 2015 

R-19963 2987 1.12.2015 k návrhu na úpravu odpisového plánu hmotného a nehmotného majetku 
příspěvkových organizací v kap. 0416 na rok 2015 

R-19918 2988 1.12.2015 k návrhu na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva hl.m. Prahy 
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R-20061 2989 1.12.2015 k návrhu na rozpracování usnesení 10. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy - III. část ze dne 26.11.2015 

R-20062 2990 1.12.2015 k návrhu na rozpracování usnesení 11. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy ze dne 26.11.2015 

R-19943 2991 1.12.2015 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 4.11.2015 do 10.11.2015 

 


