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 P R O G R A M  
 6. jednání Rady HMP, které se koná dne 14. 2. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 5. jednání Rady HMP ze dne 7. 2. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23262

A 
k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 5 
+ CD 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.10 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
MUDr.Klíma, 
starosta MČ 
Praha 5  
 

3. 24427 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 12 
+CD 
 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.15 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
M.Maruštík, 
starosta MČ 
Praha 12 
Mgr.Koubek, 
Starosta MČ 
Praha – Libuš 
 

4. 24428 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 13 
+CD 
 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.20 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Vodrážka, 
starosta MČ 
Praha 13 
Ing.Holovská, 
starostka MČ 
Praha-Řeporyje 
 

5. 24434 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 19 
+CD 
 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.25 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
P.Žďárský, 
starosta MČ 
Praha 19 
Mgr.Voborská, 
starostka 
MČ Praha –  
Satalice, 
F.Švarc, 
starosta MČ 
Praha-Vinoř 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
6. 24435 k návrhu zadání celoměstsky významných 

změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 20 
+CD 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

7. 24438 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 3, 8, 9, 14, 20 
 
 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Ing.Hujová,, 
starostka MČ 
Praha 3 
R.Petrus,starosta 
MČ Praha 8 
Ing.Jarolím, 
starosta MČ 
Praha 9 
Bc.Vondra, 
starosta MČ 
Praha 14 
H.Moravcová, 
starostka MČ 
Praha 20 
 

8. 24419 k návrhu zadání celoměstsky významných 
změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 4 
+CD 
 
 
- předáno 8.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
Mgr.Štěpánek,CSc 
starosta MČ 
Praha 4 
Ing.Alinčová, 
starostka 
MČ Praha –  
Kunratice 
 

9. 24404 Mapa infrastrukturních deficitů hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 1.2.17 
- neschváleno 7.2.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

10. 24470 
• 

k návrhu Protikorupční strategie hl. m. 
Prahy 2017 - 2019 
 
- předáno 11.1.17 
- přerušeno 17.1.17 
- • předáno 8.2.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.50  

11. 24409 k návrhu na poskytnutí neinvestiční 
dotace Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy na rekonstrukci páternosteru 
 
- předáno 8.2.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

9.55  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
12. 23781 ke Smlouvě o provedení mediace v 

soudním řízení vedeném u Obvodního 
soudu pro Prahu 1, sp. zn.21 C 333/2014 
 
- předáno 8.2.17 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

10.00  

13. 23618 k návrhu na schválení Smlouvy o 
spolupráci a sdružení veřejných 
zadavatelů pro akci „Exit 4 - napojení 
Vestecké spojky II. etapy a západní 
komerční zóny Průhonice“ 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Ing.Kaas 

14. 22568 k návrhu na schválení Memoranda o 
spolupráci při vzájemném 
majetkoprávním vypořádání staveb 
pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších nemovitostí 
souvisejících se stavbou dálnice D0 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Ing.Kaas 

15. 23496 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP 
č. 2451 ze dne 13.10.2015 a schválení 
nového znění Zásad pro partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu a 
volného času dětí a mládeže 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Mgr.Fáberová 
 

16. 24539 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 
volného času dětí a mládeže na rok 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Mgr.Fáberová 
 

17. 24468 k návrhu na vyhlášení Celoměstského 
programu podpory modernizace 
sportovišť při školách a školských 
zařízeních zřízených hl. m. Prahou na rok 
2017 a zřízení komise Rady hl. m. Prahy 
pro udělování grantů v oblasti podpory 
modernizace sportovišť při školách a 
školských zařízeních zřízených hl. m. 
Prahou 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Mgr.Fáberová 
 

18. 24014 k návrhu na přijetí Partnerství hl. m. 
Prahy při pořádání akcí v oblasti volného 
času dětí a mládeže - 1. uzávěrka 2017 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
19. 23290 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 2407/27, části pozemků parc. č. 
2407/32 a parc. č. 2407/33 o celkové 
výměře 513 m2 k.ú. Michle 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.35 Mgr.Dolanský 

20. 24792 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2017 MČ Praha - Slivenec na 
výkup pozemků pro stavbu víceúčelového 
objektu 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.40 Mgr.Dolanský 

21. 23943
A 

k uzavření smlouvy "Smlouva o správě, 
provozu a údržbě veřejného osvětlení a 
dalších souvisejících zařízení hl. m. 
Prahy" od 1. 7. 2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.45 Mgr.Dolanský 
Ing.Plavec, předs. 
předst. TCP, a.s. 

22. 24712 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská teplárenská 
Holding a.s. konané dne 17. 2. 2017 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.50 JUDr.Novotný, 
předs. předst. 
Pražská teplárenská 

  Holding, a.s. 

23. 24130 k návrhu změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětské centrum 
"Paprsek" a  
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 
MČ Praha 14  (pozemky v k.ú. Hloubětín) 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.55 Ing.Ženíšková 
PhDr.Klinecký 
 

24. 22173 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 věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy do 
správy městské části Praha - Dubeč 
(pozemky v k.ú. Dubeč) 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.00 Ing.Ženíšková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 24222 "Dodávka komplexního systému pro 

zabezpečení interní sítě Městské policie 
hl. m. Prahy včetně jejího provozu" 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Hadrava 11.05 Ing.Šuster, 
ředitel MP HMP 
 

26. 23993 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím 
řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce stavba č. 41176 
"rekonstrukce Šlechtovy restaurace" 
 
 
 

radní Wolf 11.10 Ing.Vermach,Ph.D. 

27. 24680 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Městská knihovna v Praze 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Cipro 
RNDr.Řehák, 
ředitel MK 
v Praze 
 

28. 24452 k návrhu na poskytnutí individuálních 
účelových dotací v oblasti kultury v roce 
2017 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 

29. 24394 k návrhu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2017 z kap. 06 městským 
částem hl. m. Prahy 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Cipro 

30. 24467 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly  
0662 OZV MHMP v roce  2017 a na 
udělení grantů v oblasti kongresového 
turismu na rok 2017 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Wolf 11.30 Mgr.Cipro 

31. 23722 
• 

k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky "ZUŠ 
Klapkova 156/25 Praha 8 - půdní 
vestavba" v objektu Základní umělecké 
školy, Praha 8, Klapkova 156/25. 
 
- předáno 1.2.17 
- staženo 7.2.17 
- • předáno 9.2.17 
 

radní  
Ropková 

11.35 Mgr.Němcová 

32. 24730 k návrhu na přidělení grantů v 
Celoměstských programech podpory 
vzdělávání na území hlavního města 
Prahy pro rok 2017 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.40 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
33. 24615 ke schválení projektů v rámci 17. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní  
Ropková 

11.45 PhDr.Hauser 
 
 

34. 24616 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní  
Ropková 

11.50 PhDr.Hauser 
 
 

35. 24770 k realizaci mezinárodního projektu 
STEPHANIE 
 
 
 

radní  
Ropková 

11.55 PhDr.Hauser 
 
 

36. 24749 ke schválení smlouvy "Dohoda o 
financování mezi Hlavním městem 
Prahou a Evropským investičním fondem 
o správě fondu fondů" 
 
 
 

radní  
Ropková 

12.00 PhDr.Hauser 
 
 

37. 24324 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Hodek 12.05 PhDr.Klinecký 
 

38. 24388 k návrhu na udělení grantu hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy - 
podpora registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2017 
 
- předáno 8.2.17 
 

radní Hodek 12.10 PhDr.Klinecký 
 

39. 24756 návrh na jmenování ředitele odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
 
- předáno 8.2.17 
 

ředitelka 
MHMP 

12.15 Ing.Dederová 
Ing.Čemus 

40. 24473 ke zrušení usnesení Rady HMP č. 3151 ze 
dne 13. 12. 2016 k návrhu na výběr 
nejvhodnější nabídky v řízení veřejné 
zakázky "Dodávka výtahů do budov 
MHMP“ 
 
- předáno 8.2.17 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.20 Ing.Pekárková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
41. 24818 k návrhu programu jednání 24. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 23.2.2017 
 
 

primátorka  
hl.m. Prahy 

12.25  

42.  Podání  12.30  
43.  Operativní rozhodování Rady HMP    
44.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 24655 k návrhu na přiznání odměny k ocenění 

pracovních zásluh při dovršení životního 
jubilea řediteli příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

2. 24266 k návrhu na změnu zřizovacích listin 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 24606 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2017 v 
kapitole 04 - Školství, mládež a sport - 
převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

4. 23914 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 
Doprava v souvislosti s financováním 
Operačního programu Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

5. 24671 
 

k návrhu na převod nevyčerpaných 
prostředků z roku 2016 a na úpravu 
rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

6. 24720 
 
 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 v 
kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění 
financování obnovy ulice Evropská a 
ulice Alžírská 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 24706 

 
 

k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2016 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v 
kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění 
velkoplošných oprav chodníků na území 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

8. 24209 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Praha 10 - Dům UM v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

9. 24765 
 
 

k návrhu zajištění účasti výpravy hl. m. 
Prahy na Hrách VIII. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

10. 24791 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
20 k uzavření dohody s Úřadem práce 
České republiky - krajskou pobočkou pro 
hl.m. Prahu za účelem vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku na její 
vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 24714 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
výkon činnosti Jednotných kontaktních 
míst zřízených podle zákona č. 222/2009 
Sb., o volném pohybu služeb, určených 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2017  a k návrhu na jejich 
poskytnutí městské části Praha 1 a Praha 
7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 24715 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu z Ministerstva práce a sociálních 
věcí k zajištění výplaty státního příspěvku 
pro zřizovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc a k návrhu 
na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 24717 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon 
pěstounské péče určených pro MČ HMP, 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017, 
poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací městským částem a vrácení 
neinvestičního příspěvku Úřadu práce 
České republiky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
14. 24788 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2017 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 24466 k návrhu na částečné prominutí 
pohledávek hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

16. 23429 
 

k revokaci přílohy č. 1 k usnesení Rady 
HMP č.1479 ze dne 14.6.2016 k návrhu 
na úpravu rozpočtu v kap. 0504 a 
poskytnutí finančních prostředků formou 
daru příjemci paní Alexandře Kiňové 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 24842 
 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha - Vinoř  z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 23941 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 městské 
části Praha 6 (pozemky v k.ú. Střešovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 23706 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 městské 
části Praha 17 (pozemky v k.ú. Řepy) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23898 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 
- Kolovraty (veřejné osvětlení) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 24081 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 5 a Praha 
- Běchovice (veřejné a slavnostní 
osvětlení v k.ú. Hlubočepy a Běchovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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22. 24079 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 129/8 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 24215 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 1234/84 v k.ú. Řepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 24676 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice, Holyně, Královice, Lipence 
a Újezd u Průhonic z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad, IČO: 01312774 do vlastnictví 
hlavního města Prahy dle § 7 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 24628 k návrhu na uzavření smluv o zřízení 
služebnosti umístění vodního díla ve 
prospěch hl.m.Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 24627 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 23846 k návrhu na schválení uzavření 
bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti 
se společností Invenit a.s. 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 22487 
 

k revokaci usnesení Rady HMP č.1790 ze 
dne 21.7.2015 k návrhu výjimky z 
Pravidel pro zajišťování externích 
právních služeb pro potřeby hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 24362 
 

k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

30. 24701 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2017 
 

radní Hadrava   

31. 24693 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 
- Bezpečnost na rok 2017 
 

radní Hadrava   

32. 24659 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2017 v kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

33. 24635 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2017 v kap. 07 - BEZPEČNOST 
 

radní Hadrava   

34. 21877 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebností se 
společností ARTA, spol.s r.o., IČO: 
49549391 
 

radní 
Plamínková 

  

35. 22677 
 

k návrhu na zajištění implementace 
Územní energetické koncepce hlavního 
města Prahy (2013 - 2033) 
 

radní 
Plamínková 
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36. 24634 k návrhu na převod nevyčerpaných 

prostředků z roku 2016 do kapitálových 
výdajů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na 
rok 2017 odboru HOM MHMP v 
kapitolách 06 a 08 
 

radní Wolf   

37. 24723 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT pro soukromé školství na území 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 

  

38. 24735 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na rozvojový program 
"Podpora navýšení kapacit ve školských 
poradenských zařízeních v roce 2017" č.j. 
MSMT-33509/2016 
 

radní  
Ropková 

  

39. 24753 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní  
Ropková 

  

40. 24787 k finančnímu vypořádání zanikající 
příspěvkové organizace Odborné učiliště 
a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 
4/1125 
 

radní  
Ropková 

  

41. 22023 k návrhu na převedení finančních 
prostředků z roku 2016 do roku 2017 
odboru FON MHMP 
 

radní  
Ropková 

  

42. 24620 k převodu nevyčerpaných prostředků 
OPPPR z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

43. 24742 k převodu nevyčerpaných prostředků 
OPPPR z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2016 do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2017 
 

radní  
Ropková 

  

44. 24677 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 
financování projektů mezinárodního 
projektu FINERPOL v roce 2017 
 

radní  
Ropková 

  

45. 24649 k návrhu na změnu platu ředitelů 
sociálních zařízeních v působnosti ZSP 
MHMP 
 

radní Hodek   
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46. 24496 

 
 

k návrhu na převedení investiční akce 
č.0043417  "Nástavba - rozšíření objektu" 
z příspěvkové organizace hl. m. Prahy v 
působnosti odboru ZSP MHMP Domov 
pro seniory Hortenzie na odbor OSI 
MHMP k zajištění stavby 
 

radní Hodek   

47. 24646 
 
 

k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 
 

radní Hodek   

48. 24490 
 
 

k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2016 do 
roku 2017 v kap. 05 - Zdravotnictví a 
sociální oblast a úpravu rozpočtu v kap. 
05 v roce 2017 
 

radní Hodek   

49. 24448 k návrhu na schválení výpovědi Nájemní 
smlouvy č. NAN/83/01/012407/2014 ze 
dne 8. 04. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 03. 06. 2014 
 

ředitelka 
MHMP 

  

50. 24414 k návrhu na schválení výpovědi Nájemní 
smlouvy č. NAN/01/01/000408/2006 ze 
dne 20. 04. 2006 
 

ředitelka 
MHMP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

24675 Informace o naplňování „Smlouvy o spolupráci při ochraně a provozu 
vodohospodářského majetku“ uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Pražskými 
vodovody a kanalizacemi, a.s. za rok 2016 
 

radní Hadrava 

24678 K návrhu Informace České školní inspekce na stížnost na Střední odborné učiliště 
potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111 
 

radní  
Ropková 
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