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 P R O G R A M  
 11. jednání Rady HMP, které se koná dne 29. 3. 2016  

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 10. jednání Rady HMP ze dne 22. 3. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21259 k analýze činností a optimalizace 

organizační struktury ROPID 
+ CD 
 
- předáno 23.3.16 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Ing.Kaas 
Ing. at Ing. 
Tomčík,  
ředitel ROPID 
 
 

3. 20655 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic příspěvkové organizace Pohřební 
ústav hl. m. Prahy a Správa pražských 
hřbitovů na I. čtvrtletí 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Svoboda 

4. 20478 k podmínkám realizace projektu 
Technická pomoc OP PPR 
 
- předáno 23.3.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 PhDr.Hauser 
 

5. 21286 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 v 
roce 2016 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 PhDr.Klinecký 
 

6. 21258 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 24.3.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.30 Mgr.Koubek, 
starosta MČ 
Praha - Libuš 

7. 20782 k návrhu na financování projektů 
specifické primární prevence v rámci 
Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast primární prevence ve 
školách a školských zařízeních 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Lacko 9.35 PhDr.Klinecký 
 

8. 21208 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2016 
 
 
 

radní Lacko 9.40 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 20988 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 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Lacko 9.45 Ing.Svoboda 

10. 20973 k oznámení záměrů městské části Praha - 
Běchovice na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených do 
správy městské části Praha - Běchovice, 
nemovitostí v k.ú.Běchovice, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) 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 
 
- předáno 24.3.16 
 

radní Hadrava 9.50 Ing.Svoboda 
Ing.Martan, 
starosta MČ 
Praha - Běchovice 

11. 21038 k dalšímu postupu ve věci nakládání s 
věcmi ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, svěřenými do správy MČ Praha - 
Nedvězí, nemovitostí tenisového areálu v 
k.ú. Nedvězí, v návaznosti na oznámený 
záměr MČ Praha - Nedvězí na prodej 
těchto nemovitostí  do vlastnictví 
stávajícího nájemce 
 
- předáno 24.3.16 
 

radní Hadrava 9.55 Ing.Svoboda 
V.Vilímec, 
starosta MČ 
Praha - Nedvězí 

12. 20930 k veřejné zakázce "Dodávka speciálních 
vozidel pro potřeby Městské policie hl. m. 
Prahy", část A a D 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Hadrava 10.00 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 
 

13. 20864 k návrhu smlouvy mezi hlavním městem 
Prahou a Dopravním podnikem, a.s., o 
poskytnutí pomoci při vzniku 
mimořádných událostí nebo krizových 
situací v hl. m. Praze 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Hadrava 10.05 Mgr.Barták 

14. 20662 k návrhu Plánu obnovy vodohospodářské 
infrastruktury zajišťované PVS na rok 
2016 - konečný návrh 
 
- předáno 24.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 Ing.Žejdlík,MBA 
předs. předst. 
PVS, a.s. 

15. 18532 k revokaci usnesení Rady HMP č.2277 ze 
dne 2.9.2014 k záměru odboru technické 
vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky stavba č. 0196 TV Klánovice, 
etapa 0003 Komunikace III, část 1 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.15 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 20830 ke schválení krajského Plánu odpadového 

hospodářství hlavního města Prahy pro 
období 2016-2025 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.20 RNDr.Kyjovský 

17. 20940 Výsledky právní analýzy k udílení 
souhlasu hlavního města Prahy se 
započtením pozemků pro výpočet míry 
využití území 
 
- staženo z ORR 8.3.16 
- nově předáno 24.3.16 
 

radní 
Plamínková 

10.30  

18. 20252 k návrhu schválení záměru na uzavření 
smlouvy o nájmu hotelového komplexu 
Ctěnice a nájmu kavárny na Petřínské 
rozhledně 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Cipro 
PhDr.Strnadová, 
ředitelka Muzea 
HMP 

19. 21300 k návrhu na úplatné nabytí  pozemku 
parc.č. 21 a pozemku parc.č. 20, jehož 
součástí je budova č.p. 82 v k.ú. Smíchov 
a úpravě rozpočtu v kap. 08 - 
Hospodářství 
 
 
 

radní Wolf 10.40 Ing.Svoboda 

20. 20984 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 5. ročník Poháru 
vědy - Rojko 2016 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Wolf 
 

10.45 Mgr.Fáberová 
 

21. 21123 k zajištění ambasadorů a tváří projektu 
Praha Evropské hlavní město sportu 2016 
 
 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Fáberová 

22. 21127 k návrhu na přijetí partnerství hl. m. 
Prahy v oblasti cestovního ruchu pro rok 
2016 
 
- předáno 23.3.16 
 

radní Wolf 10.55 Mgr.Cipro 
 

23. 20996 k uzavření smlouvy o dílo veřejné 
zakázky malého rozsahu „Provedení 
geometrického zaměření a vyhotovení 
stavební projektové dokumentace budovy 
Městské knihovny v Praze“ 
 
- předáno 23.3.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 20673 k záměru odboru služeb na realizaci 

veřejné zakázky "Zajištění nového 
projednání projektu rekonstrukce Nové 
radnice se stavebním úřadem" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.05 Ing.Pekárková 

25. 19808 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 24.3.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.10 Ing.Dederová 

26. 21320 k úpravám návrhu textu Prohlášení 
starostů hlavních měst EU o městské 
agendě EU a uprchlické krizi 
 
- předáno 23.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.15 Mgr.Cipro 

27. 21229 k volbě přísedících Městského soudu v 
Praze 
 
- předáno 23.3.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.20 JUDr.Novaková 

28. 21058 k revokaci usnesení Rady HMP č. 674 ze 
dne 22.3.2016 k návrhu programu jednání 
15. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 31.3.2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.25  

29.  Podání  11.30  
30.  Operativní rozhodování Rady HMP    
31.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21028 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21217 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 
k přijetí dědictví do vlastnictví 
příspěvkové organizace Jedličkův ústav a 
Mateřská škola a Základní škola a Střední 
škola 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21068 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
GAUDEAMUS na zajištění soutěže s 
názvem "Dějepisná soutěž studentů 
gymnázií ČR a SR" v roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 20957 k návrhu na vyřízení stížnosti 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21106 k návrhu odpovědi paní Valentině 
Gassanova na stížnost na Domov mládeže 
Střední školy dostihového sportu a 
jezdectví, se sídlem Praha 5 - Velká 
Chuchle, U Závodiště 325/1, dočasně 
umístěný na adrese Praha 10 - Strašnice, 
Průhonická 8 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 21189 k návrhu na změnu zápisu Gymnázia, 
Střední odborné školy, Základní školy a 
Mateřské školy pro sluchově postižené, 
Praha 2, Ječná 27, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 16002 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 10, Vachkova 941 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 19856 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k 
záboru částí pozemku parc.č. 399/1 v k.ú. 
Troja v souvislosti s realizací kruhového 
objezdu v rámci stavby č.42360 - 
Protipovodňová opatření MO Blanka - 
Troja 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 21281 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Libuš k podání žádosti o poskytnutí 
účelové dotace ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na rok 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 
 
 
 
 
 
 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 21081 k návrhu na přijetí neinvestičního 

transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určeného pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 21153 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016  a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části 
Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21154 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21156 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21160 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení 
azylantů a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21218 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací MČ Praha 4 a MČ Praha 6 a k 
návrhu na vrácení neinvestičních 
příspěvků Úřadu práce České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 21231 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 
2016 a poskytnutí účelových investičních 
dotací MČ Praha 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 21236 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 a k poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ 
Praha 3 a 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21257 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určeného pro MČ HMP,  k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016, k 
přijetí finančních prostředků od MČ Praha 
20 a k poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městské části Praha 
- Šeberov 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 21136 k návrhu na prominutí pohledávky za 
dlužníky Tomášem Lecjaksem, Zdeňkou 
Tajčmanovou, Ing. Zdeňkou Večeřovou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 20958 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

21. 20971 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

22. 20603 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 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 16 
(stavby veřejného osvětlení v k.ú. 
Radotín) 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
23. 20427 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 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městským částem Praha 12 a 
Praha 15 (stavby veřejného osvětlení v 
k.ú. Modřany, Horní Měcholupy a 
Hostivař) 
 

radní Hadrava   

24. 20667 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 13 (pozemky v k.ú. Stodůlky) 
 

radní Hadrava   

25. 20908 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 16 a Praha - 
Velká Chuchle (stavby  v k.ú. Radotín a 
Velká Chuchle) 
 

radní Hadrava   

26. 20932 k návrhu na bezúplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu o velikosti 
ideální 1/2 na pozemku parc.č. 2364/288 
ost. plocha,ost. komunikace o výměře   6 
m2  k.ú. Kobylisy z vlastnictví ČR -  
právo hospodaření s majetkem státu 
Bytový podnik v Praze 8, státní podnik v 
likvidaci, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Hadrava   

27. 20925 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 3596/2 v k. ú. Libeň do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

28. 20867 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 3189/12 a 3190/3 k.ú. Lipence 
 

radní Hadrava   

29. 20884 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 580/15 a parc. č. 580/56 v k.ú. 
Petrovice do vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

30. 20334 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2643/1 o výměře 4 m2 a  parc. č. 
2643/3 o výměře 3 m2 k.ú. Kobylisy 
 

radní Hadrava   

31. 20950 k návrhu na nevyužití předkupního práva 
ke stavbě bez čp/če na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. 
Bubeneč 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
32. 20645 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy č. 

NAP/83/01/008941/2013 ze dne 
29.3.2013 a na pronájem části pozemků 
parc.č. 2342/59, parc.č.2342/597, parc.č. 
2342/599, parc.č. 2342/601, parc.č. 
2342/602, parc.č. 2342/603, parc.č. 
2342/607 a parc.č. 2342/616 v k.ú. 
Stodůlky 
 

radní Hadrava   

33. 16657 k návrhu na uzavření Dodatku č. 8 v 
úplném znění k nájemní smlouvě č. 
A/39/559/01 ze dne 15.3.1995 ve znění 
dodatků č. 1 až 7 
 

radní Hadrava   

34. 19327 k návrhu dodatku č. 36 ke "Smlouvě o 
nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavniho města Prahy v souvislosti s 
poskytováním vodárenských služeb a 
služeb odvádění a čištění odpadních vod a 
souvisejících služeb", uzavřené dne 
5.11.1998 ve znění pozdějších dodatků 
mezi hl. m. Prahou a Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s. a 
likvidaci majetku ve správě a nájmu 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

radní Hadrava   

35. 21013 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „Praha bez bariér - Praha Hostivař, 
č. akce 999412/9“, na pozemcích parc.č. 
2772/1, 2772/7, 2773/4 a 2779/7 v k.ú. 
Hostivař, Praha 15. 
 

radní 
Plamínková 

  

36. 16502 k  povolení výjimky ze stavební  uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy za účelem stavebního záměru 
skládajícího se ze dvou částí - I. stavby 
„Obchodního střediska, vjezdu, 
parkoviště a inženýrských sítí“ a II. 
„Nástavby a přístavby k objektu skladu“, 
na pozemcích parc. č. 1327/157, 1327/209 
v k.ú.  Běchovice, Praha 9 
 

radní 
Plamínková 

  

37. 21020 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
DIL/20/04/000025/2014 na stavbu č.0050 
- TV Slivenec, et. 0018 K Holyni 
 

radní 
Plamínková 

  

38. 21169 ke jmenování komise pro otevírání obálek 
a komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení veřejné 
zakázky stavba č. 8548 Kanalizační 
sběrač H - prodloužení do Běchovic, 
etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, 
část 02 Nad Rybníkem 
 

radní 
Plamínková 
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39. 20674 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

přeúčtování nákladů č. 
INO/54/09/010174/2016 mezi hlavním 
městem Praha a Mateřskou školou 
Kostelní 
 

radní 
Plamínková 

  

40. 21019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

41. 20929 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů v kap. 04 - školství, mládež a sport 
a kap. 06 - kultura a cestovní ruch - 
převod nevyčerpaných prostředků z roku 
2015 
 

radní Wolf 
 

 

  

42. 21148 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 - 
OPP MHMP a příspěvkové organizace hl. 
m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy v roce 
2016 
 

radní Wolf   

43. 21372 
 
   
 

k návrhu na uzavření dohody o narovnání 
mezi hlavním městem Prahou na straně 
jedné a společností Corpus Solutions a.s., 
na straně druhé, v souvislosti se 
zajištěním provozu portálu bez existence 
písemné smlouvy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

  

44. 21291 
 
  
 

k návrhu na úpravu rozpočtu (vrácení 
zálohy) odboru SML MHMP projektu 
registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/30025 
"Řemeslo žije! III." financovaného v 
rámci Operačního programu Praha-
Adaptabilita 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

45. 21315 
 
  
 

k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva dopravy určeného na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2016 a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

46. 20892 k návrhu na pověření členů Zastupitelstva 
hlavního města Prahy Ing. Ondřeje 
Prokopa a PhDr. Matěje Stropnického k 
provádění sňatečných obřadů 
 

ředitelka  
MHMP 

  

47. 21079 ke jmenování komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Dodávka kancelářských potřeb 
pro MHMP a MPHMP" 
 

ředitelka  
MHMP 
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48. 21078 ke jmenování komise pro posouzení a 

hodnocení nabídek v řízení veřejné 
zakázky "Dodávka tiskových tonerů pro 
MHMP a MPHMP" 
 

ředitelka  
MHMP 

  

49. 20900 k dlouhodobé výpůjčce uměleckého díla 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka  
MHMP 

  

50. 20901 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka  
MHMP 

  

51. 21179 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
24.2.2016 do 1.3.2016 
 

Ing.Ondráčková   

52. 21268 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
2.3.2016 do 8.3.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21327 Informace o probíhajících dopravních omezeních v hl.m. Praze v termínu 21.3. - 
3.4.2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21237 Informace o průběhu zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

21328 Informace - zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své 
činnosti k 31.12.2015 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 
24.9.2015 
 

radní Lacko 

21172 Informace o aktuálním stavu pronájmu malometrážních bytů 
 

radní Lacko 
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