SCHVÁLENÝ
PROGRAM JEDNÁNÍ
11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 24. 11. 2011 od 10,30 hod.
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 25. 11. 2011)
__________________________________________________________________________
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12,30 – 14,00
Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP
k návrhu personálních změn v Radě hl.m. Prahy
k petici "Za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní
zátěže Spořilova" (za občanské sdružení SOS Spořilov - Ing.
Semotán)

Doc.Ing.Tůma,CSc
RNDr. Tomáš
Hudeček, Ph.D.,
předseda kontrolního
výboru ZHMP
ke zprávě o aktuální situaci na úseku provozování loterií a jiných primátor hl.m. Prahy
podobných her na území hl. m. Prahy
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP
primátor hl.m. Prahy
ke zrušení výborů ZHMP
primátor hl.m. Prahy
k zastupování hl.m. Prahy na valných hromadách akciových primátor hl.m. Prahy
společností v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy
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1.

629

2.

519

3.

677

4.

617

5.

627

6.

685

7.

679

8.

467

Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy
Informace k návrhu na poskytnutí finančních prostředků a udělení
grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2011 - IV. kolo
Informace o významných dopravních omezeních na hlavních
komunikacích v Praze
Informace o postupu výstavby Městského okruhu (Blanka),
finančních nákladech a změnách v RDS proti ZDS
Informace k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v
roce 2011 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT
určené pro školy a školská zařízení kraje Hlavní město Praha
Informace k záměru na realizaci projektu vydávání ochranné
známky "Objekt bez bariér" na území hlavního města Prahy a k
záměru zřízení pozice koordinátora pro přístupnost
Informace o činnosti Výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a
výstavnictví ZHMP za I. pololetí 2011
Informace o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZHMP za 1. pololetí
2011
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primátor hl.m. Prahy
primátor hl.m. Prahy
I. nám. Březina
I. nám. Březina
nám. Weinert
radní Dolínek
Mgr. Petr Bříza
předseda výboru
MUDr. Boris Šťastný
předseda výboru

