UPRAVENÝ PROGRAM
40. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 11. 2018

K odsouhlasení - zápis z 39. jednání Rady HMP ze dne 6. 11. 2018
PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

9.00 – 9.10
9.10

Ing. Fialka, MBA

primátorka
hl.m. Prahy

9.15

Ing. Fialka, MBA

k návrhu na rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky dle dílčí výzvy k
rámcové smlouvě
DOH/40/05/003239/2016 - využití
opčního práva k Rámcové smlouvě
"Zajištění elektronických komunikací v
oblasti datových služeb na území hl. m.
Prahy"

primátorka
hl.m. Prahy

9.20

Ing. Fialka, MBA

31573

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Zajištění služeb implementace bezpečné
výměny dat“

primátorka
hl.m. Prahy

9.25

Ing. Fialka, MBA

6.

31372

k návrhu alternativní koncepce zajištění
služeb provozuschopnosti Městského
kamerového systému HMP

primátorka
hl.m. Prahy

9.30

Ing. Fialka, MBA

7.

31389

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a
kapitálových výdajů odboru INF MHMP
v kapitole 09

primátorka
hl.m. Prahy

9.35

Ing. Fialka, MBA

BOD

TISK

MATERIÁL

1.
2.

31498

3.

31340

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Informační systém finanční podpory
hlavního města Prahy“

4.

31451

5.

Organizační záležitosti
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
"Zajištění služeb migrace aplikací do
datového centra HMP“

1

primátorka
hl.m. Prahy

BOD

TISK

8.

31611

MATERIÁL
k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Nové prvky pražského mobiliáře design zastávkového přístřešku a
zábradlí"

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

primátorka
hl.m. Prahy

9.40

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- předáno 9.11.18
9.

30991

k návrhu nařízení o zřízení přírodní
rezervace Chuchelské háje včetně
ochranného pásma a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

primátorka
hl.m. Prahy

9.45

RNDr.Kyjovský

10.

31466

k návrhu řešení přestavby severního
předmostí Hlávkova mostu

náměstek
primátoky
Dolínek

9.50

Ing. Prajer

k záměru odboru strategických investic na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Stavby č.
primátoky
42820 Hostivařská spojka, Komunikační Dolínek
propojení Průmyslová - Kutnohorská a č.
42674 Obchvatová komunikace Dolní
Měcholupy; projektová a inženýrská
činnost"

9.55

Ing. Prajer

10.00

Ing. Prajer

- elektronicky
11.

31348

- elektronicky
12.

31355

k záměru odboru strategických investic na náměstek
realizaci veřejné zakázky "Stavba č.
primátoky
42823 Propojovací komunikace
Dolínek
Kutnohorská -SOKP; projektová a
inženýrská činnost"
- elektronicky

13.

31551

k záměru odboru strategických investic
MHMP na realizaci veřejné zakázky
„Stavba č. 42821 Dvorecký most;
projektová a inženýrská činnost“

náměstek
primátoky
Dolínek

10.05

Ing. Prajer

14.

31508

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů (Praha bez bariér, Vršovická,
primátoky
Národní muzeum) MHMP RFD-SK v
Dolínek
kapitole 03 Doprava

10.10

Ing.Šustr

15.

31234

k posílení provozu PID o adventních
víkendech v roce 2018

10.15

Ing. Šustr

náměstek
primátorky
Dolínek

- předáno 9.11.18

2

BOD

TISK

16.

31302
VH

17.

31557
VH

18.

31324

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

náměstek
primátorky
Dolínek

10.20

k personálním změnám v dozorčí radě
náměstek
společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, primátorky
akciová společnost
Dolínek

10.25

MATERIÁL
k návrhu na změnu stanov společnosti
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová
společnost

k návrhu na vyhlášení programu Dotace
hlavního města Prahy ve spolupráci s
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy - Program podpory mládeže
na krajské úrovni na rok 2019 a podání
žádosti hl.m. Prahy na MŠMT

PŘIZVANÍ
Mgr.Gillar,
předs. předst.
Dopravní podnik
hl.m. Prahy,
akciová
společnost

náměstek
primátoky
Dolínek

10.30

Mgr. Fáberová

náměstkyně
primátorky
Kolínská

10.35

Ing. Prajer

náměstkyně
primátorky
Kolínská

10.40

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

- elektronicky
19.

31136

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 42807 Rekonstrukce
Bělohorské ulice - projektová a
inženýrská činnost“
- elektronicky
- odloženo 30.10.18
- přerušeno 6.11.18

20.

30986

ke koncepční studii lokality Klárov
- přerušeno 6.11.18

21.

31075

ke koncepční studii Seifertova-Hlavní
nádraží

náměstkyně
primátorky
Kolínská

10.45

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

22.

31076

ke koncepční studii Seifertova-Táboritská náměstkyně
primátorky
Kolínská

10.50

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

23.

30406

k uzavření Smlouvy o poskytování
poradenské činnosti se společností
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

radní Grabein
Procházka

10.55

Ing. Rak, BBA

k určení auditora k ověření účetní závěrky radní Grabein
společnosti Technologie hlavního města
Procházka
Prahy, a.s.

11.00

- elektronicky
24.

31501
VH

3

BOD

TISK

25.

31429

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL

k návrhu na poskytnutí finančních
radní Lacko
prostředků formou jednorázové účelové
individuální neinvestiční dotace
poskytovatelům zdravotních služeb, kteří
poskytují lékařskou pohotovostní službu z
kap. 0505 v roce 2018

ČAS

PŘIZVANÍ

11.05

Mgr.Vacek

11.10

Mgr.Vacek

- elektronicky
26.

31450

k návrhu na poskytnutí finančních
radní Lacko
prostředků formou jednorázové účelové
individuální investiční dotace
poskytovatelům zdravotních služeb, kteří
poskytují lékařskou pohotovostní službu z
kap. 0505 v roce 2018
- elektronicky

27.

31403

k návrhu Dodatku č. 46 ke "Smlouvě o
radní
nájmu a správě věcí ve vlastnictví
Plamínková
hlavního 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., ve
smyslu stanovení výše nájemného pro rok
2019

11.15

Ing. Žejdlík, MBA
předseda PVS, a.s.

- předáno 7.11.18
28.

31607

o výběru dodavatele na veřejnou zakázku
„Stavba č. 0042804 Revitalizace Karlova
náměstí, etapa II. - řízení se soutěžním
dialogem na projektovou a inženýrskou
činnost“

radní
Plamínková

11.20

Mgr. Boháč,
ředitel IPR HMP

29.

31441

k návrhu na snížení kapitálových výdajů
radní
OTV MHMP roku 2018 v kap. 02 a
Plamínková
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 9, MČ Praha 19 a MČ Praha - Dolní
Počernice

11.25

Ing.Vlk

30.

31555

k návrhu na změnu účelu části finančních
prostředků ponechaných MČ Praha 4 k
čerpání v roce 2018

11.30

Ing.Vlk

4

radní
Plamínková

BOD

TISK

MATERIÁL

31.

31453

k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací
v rámci Programu Čistá energie Praha
2018 V.

PŘEDKLÁDÁ

ČAS

PŘIZVANÍ

radní
Plamínková

11.35

RNDr.Kyjovský

radní Hodek

11.40

PhDr.Klinecký

- elektronicky
32.

31571

33.
34.
35.

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové individuální
investiční dotace z kap. 0546 a úpravu
rozpočtu v kap. 0546 v roce 2018

Podání
Operativní rozhodování Rady HMP
Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady
HMP, různé

11.45

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP
PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

1.

31305

k předložení návrhu na udělení nové
vlajky městské části Praha - Dubeč

2.

31489

Novela Pravidel pro provádění
primátorka
připomínkového řízení k návrhům
hl.m. Prahy
právních předpisů zasílaných ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady
hlavnímu městu Praze

3.

31317

k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy náměstek
na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a primátorky
sport a úpravu rozpočtu příspěvkové
Dolínek
organizace v působnosti odboru SVC
MHMP

4.

31454

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových náměstek
výdajů OSI MHMP na rok 2018 v kap. 01 primátorky
a 03
Dolínek

5.

31295

k návrhu na přidělení mimořádné finanční náměstek
podpory v oblasti sportu spolku Český
primátorky
svaz kanoistů, z.s.
Dolínek

6.

31432

k návrhu na úpravu odpisových plánů
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku příspěvkových organizací v
působnosti SVC MHMP v roce 2018

primátorka
hl.m. Prahy

5

náměstek
primátorky
Dolínek

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

7.

31205

k návrhu na přijetí příspěvků cizích
náměstek
subjektů na zvýšenou dopravní obslužnost primátorky
zajišťovanou autobusovými linkami PID Dolínek
za 3. čtvrtletí 2018

MATERIÁL

8.

31503

k návrhu na rozhodnutí o stížnosti na
náměstek
postup při vyřizování žádosti o poskytnutí primátorky
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
Dolínek
svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

9.

31346

k návrhu na uzavření dohody o narovnání
a úpravě vzájemných vztahů mezi
Hlavním městem Prahou a společností
ELTODO a.s.

náměstek
primátorky
Dolínek

10.

31462

k návrhu na změnu charakteru účelové
investiční dotace poskytnuté MČ Praha 3
na modernizaci vybavení dětského
dopravního hřiště

náměstek
primátorky
Dolínek

11.

31177

k remotorizaci plavidel využívajících
břehové hrany přístavů a přístavišť ve
správě hl. m. Prahy

náměstek
primátorky
Dolínek

12.

31267

k návrhu na úhradu pokut za opožděné
podání daňového tvrzení k dani z nabytí
nemovitých věcí Městskou části Praha 2,
Městskou částí Praha 4, Městskou částí
Praha 9, Městskou částí Praha - Benice,
Městskou částí Praha - Kunratice,
Městskou částí Praha - Slivenec a
Městskou částí Praha -Vinoř

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

13.

31361

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní
zdroje HMP

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

14.

31327

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstkyně
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
primátorky
transfery ze státního rozpočtu z Úřadu
Kislingerová
práce České republiky v souvislosti s
financováním projektu z Operačního
programu Zaměstnanost určeného pro MČ
HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha - Ďáblice
a MČ Praha-Klánovice

15.

31407

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva práce a sociálních věcí v
souvislosti s financováním projektu z
Operačního programu Zaměstnanost
určené pro MČ HMP a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ
Praha 8

6

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

MATERIÁL

16.

31417

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektů z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

17.

31426

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté
transfery ze státního rozpočtu z
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v souvislosti s financováním
projektu z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro
MČ HMP a poskytnutí účelové
neinvestiční dotace MČ Praha 14 a k
návrhu na vrácení části neinvestiční
dotace Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

18.

31472

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

19.

31536

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnuté neinvestiční transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
financováním projektů z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

20.

31358

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstkyně
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátorky
transfer z Ministerstva životního prostředí Kislingerová
v souvislosti s financováním z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha - Šeberov

21.

31360

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstkyně
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátorky
transfer z Ministerstva kultury na kulturní Kislingerová
aktivity určený MČ HMP a poskytnutí
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 6

7

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

22.

31402

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstkyně
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátorky
transfer z Ministerstva životního prostředí Kislingerová
v souvislosti s financováním z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace
MČ Praha - Dolní Měcholupy

MATERIÁL

23.

31411

k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha
14 k podání žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR v
rámci programu Podpora terénní práce na
rok 2019

24.

31419

k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního
náměstkyně
města Prahy v roce 2018 o poskytnutý
primátorky
transfer z Ministerstva životního prostředí Kislingerová
v souvislosti s financováním z
Operačního programu životní prostředí
2014 - 2020 určený pro MČ HMP a
poskytnutí účelové investiční dotace MČ
Praha 8

25.

31485

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
poskytnutý investiční a neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z
Ministerstva pro místní rozvoj v
souvislosti s financováním projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR v roce 2018

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

26.

30649

k návrhu na úplatné nabytí pozemků
parc.č. 4/10, 5/2, 5/3 k.ú. Královice do
vlastnictví hl.m.Prahy

radní Grabein
Procházka

27.

31289

k návrhu na nevyužití zákonného
předkupního práva k odkoupení
spoluvlastnického podílu na pozemcích v
k.ú. Kunratice, obec Praha

radní Grabein
Procházka

28.

30667

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Grabein
smluv a dodatků k nájemním smlouvám, Procházka
uzavření smluv o výpůjčce, dodatku ke
smlouvě o výpůjčce, k návrhu na udělení
souhlasu s podnájmem předmětu nájmu a
k návrhům na výpovědi nájemních smluv

29.

31139

k návrhu na schválení uzavření nájemních radní Grabein
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a Procházka
uzavření smluv o výpůjčce

8

náměstkyně
primátorky
Kislingerová

PŘEDKLÁDÁ

BOD

TISK

30.

31022

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 5 (pozemky v k.ú. Hlubočepy)

MATERIÁL

31.

30536

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 Nedvězí (pozemky v k.ú. Nedvězí u
Říčan)

32.

31092

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou radní Grabein
se mění obecně závazná vyhláška č.
Procházka
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 14 (nemovitosti v k.ú.
Hloubětín a k.ú. Kyje)

33.

31599

k návrhu na přerozdělení prostředků
schválených na rok 2018 pro Odbor
hospodaření s majetkem v rámci kapitoly
08

radní Grabein
Procházka

34.

31470

k převzetí akcií emitentů Prague City
Tourism a.s. a Technologie hlavního
města Prahy, a.s.

radní Grabein
Procházka

35.

31467

ke jmenování komise pro posouzení
radní Grabein
kvalifikace a hodnotící komise v
Procházka
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku
"Zhotovitel Expozice Lapidária pro
rekonstrukci a dostavbu budovy Lapidária
v areálu Výstaviště v Praze 7 Holešovicích"

36.

31473

ke jmenování komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise v
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku
"Rekonstrukce objektu bývalého hotelu
Opatov - zhotovitel stavby "Dům pro
nový začátek""

radní Grabein
Procházka

37.

31354

k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy

radní Lacko

38.

31486

k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové radní Lacko
organizace Zdravotnická záchranná služba
hlavního města Prahy v působnosti
odboru ZSP
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39.

31416

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a
kap. 0924

radní Lacko

40.

31445

k revokaci usnesení Rady HMP č. 821 ze
dne 17.4.2018 k návrhu na přidělení
grantů na podporu projektů ke zlepšení
stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro
rok 2018

radní
Plamínková

41.

31414

k návrhu OCP MHMP vyhovět žádosti
žadatele - společnosti HBW GROUP
s.r.o., IČO 25763768, ukončit nájemní
smlouvu č. NAP/54/09/008968/2015,
uzavřenou dne 18.6.2015, a to dohodou
ke dni 30.9.2018

radní
Plamínková

42.

31513

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.
m. Prahy na rok 2018 v kapitole 0254 Městská infrastruktura v souvislosti s
realizací akce č. 10305 EU - Kotlíkové
dotace Praha

radní
Plamínková

43.

31437

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 kultura v r. 2018

radní Wolf

44.

31446

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a
školských zařízení, zřizovaných hlavním
městem Prahou a u škol a školských
zařízení, zřizovaných městskými částmi
hlavního města Prahy

radní Ropková

45.

31463

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných
výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a
sport z důvodu změn v síti škol a
školských zařízení a k finančnímu
vypořádání zanikající příspěvkové
organizace Domov mládeže a školní
jídelna, Praha 8, Pobřežní 6

radní Ropková

46.

31479

k úpravě rozpočtu běžných výdajů
vlastního hlavního města Prahy v kap.
0416

radní Ropková

47.

31480

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního
hlavního města Prahy v roce 2018 o
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
z MŠMT určený na program "Podpora
organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou ve
vybraných školách v podzimním
zkušebním období roku 2018"

radní Ropková

48.

31532

k úpravě rozpočtu běžných výdajů
vlastního hlavního města Prahy v kap.
0416 - vrácení neinvestičních transferů
poskytnutých z MŠMT

radní Ropková
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49.

31475

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

50.

31517

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

51.

31458

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

52.

31511

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

53.

31363

k vyhlášení 44. výzvy k předkládání
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2
Operačního programu Praha - pól růstu
ČR

radní Ropková

54.

31336

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Akademie řemesel Praha Střední škola technická, se sídlem Zelený
pruh 1294/52, Praha 4, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Ropková

55.

31337

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola
informačních studií a Střední škola
elektrotechniky, multimédií a
informatiky, se sídlem Novovysočanská
280/48, Praha 9, v
rejstříku škol a školských zařízení

radní Ropková

56.

31345

k návrhu na změnu zápisu příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola na
Proseku, se sídlem Novoborská 610/2,
Prosek, 190 00 Praha 9, v rejstříku škol a
školských zařízení

radní Ropková

57.

31359

k vydání nesouhlasného stanoviska ke
změně zápisu právnické osoby Soukromá
vyšší odborná škola zdravotnická
MEDEA, s.r.o., se sídlem Praha 4 Záběhlice, Na Chodovci 2700/54, PSČ
14100

radní Ropková
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31438

k vydání stanoviska ke změně zápisu
radní Ropková
právnické osoby Soukromá střední
odborná škola a Soukromé střední
odborné učiliště BEAN, s.r.o., se sídlem
Českobrodská 362/32a, Hrdlořezy, 190 00
Praha 9 v rejstříku škol a školských
zařízení

MATERIÁL

59.

31384

k vydání stanoviska ke změně zápisu
právnické osoby Střední škola kosmetiky
a hotelnictví BEAN, s.r.o., se sídlem
Praha 9 - Hrdlořezy, Českobrodská
362/32a, PSČ 19000 do rejstříku škol a
školských zařízení

radní Ropková

60.

31589

k návrhu na poskytnutí návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad
Ohradou 23

radní Ropková

61.

31518

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

62.

31516

k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem
financování projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce
2018

radní Ropková

63.

31156

k návrhu na poskytnutí finančních
prostředků formou účelové individuální
neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce
2018

radní Hodek

64.

31544

k návrhu na úpravu celkových nákladů
investičních akcí a čerpání fondu investic
příspěvkových organizací v působnosti
odboru ZSP MHMP v roce 2018

radní Hodek

65.

31558

k návrhu na odpis nedobytných
pohledávek příspěvkové organizace v
působnosti odboru ZSP MHMP Domov
pro seniory Kobylisy v roce 2018

radní Hodek

66.

31287

k návrhu na stanovení výše platu
ředitelkám a ředitelům příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem
Prahou v působnosti odboru školství a
mládeže MHMP

pověřená
ředitelka
MHMP

67.

31449

k úkolům odborů Magistrátu hlavního
pověřená
města Prahy a zvláštních organizačních
ředitelka
jednotek Magistrátu hlavního města Prahy MHMP
v samostatné působnosti
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68.

31580

k návrhu na uzavření dohody o narovnání
mezi hlavním městem Prahou na straně
jedné a JUDr. Janem Mikšem a
Advokátní kanceláří MIKŠ & SUK s.r.o.,
na straně druhé, v souvislosti se
zajištěním právních služeb

pověřená
ředitelka
MHMP

69.

31127

ke schválení Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek

pověřená
ředitelka
MHMP

70.

31252

k návrhu na pronájem služebních bytů
hl.m. Prahy

pověřená
ředitelka
MHMP

71.

31401

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
10.10.2018 do 16.10.2018

72.

31206

ke Zprávě o výsledcích kontrolních
Ing.
činností zabezpečovaných odborem
Ondráčková
kontrolních činností MHMP za období od
19.9.2018 do 25.9.2018

Informace :
TISK
31464

PŘEDKLÁDÁ

MATERIÁL
o předpokládaném využití stavby P + R Černý Most III. z hlediska uplatňování
odpočtu daně z přidané hodnoty ze strany hl. m. Prahy v průběhu výstavby
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