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 P R O G R A M  
40. jednání Rady HMP, které se koná dne 13. 12. 2021 

 
od 10.00 hod. 

 

 

 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.   Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  

2.  42564 k návrhu na poskytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční dotace 

společnosti Sdružení osvobozených 

politických vězňů a pozůstalých, z. s. a k 

úpravě rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy v kap. 05 a v kap. 09 v roce 2021 
 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

10.10 Mgr. Ježek, MBA 

3.  42703 

 

 

 

k informování bývalých menšinových 

akcionářů společnosti Pražské služby a.s. 

 

primátor hl.m. 

Prahy 
 

radní Chabr 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

10.15 Ing. Petr 

4.  40589 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Stavba č. 42700 Revitalizace 

Malostranského náměstí; stavební práce“ 

a návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce v kap. 01 
 
 

 

I. náměstek 

primátora 

Hlaváček 

10.20 

 

 

Ing. Kalina, MBA 

5.  42453 k návrhu Dodatku č. 58  ke "Smlouvě o 

nájmu a správě věcí ve vlastnictví 

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 

2022 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.25 Ing. Válek, MBA, 

předs. předst. 

PVS, a.s. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

6.  42311 k návrhu Dodatku č. 57 ke "Smlouvě o 

nájmu a správě věcí ve vlastnictví 

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. a 

likvidaci majetku ve správě a nájmu 

Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

 
 

radní Chabr 10.30 Mgr. Velík, 

místopředseda 

předst. PVS, a.s. 

7.  42557 

 

VH 

k určení auditora společnosti TRADE 

CENTRE PRAHA a.s. za rok 2021 

 

radní Chabr 10.35 Ing. Paneš, Ph.D. 

Představenstvo 

TCP, a.s. 

Dozorčí rada 

TCP, a.s. 

 

8.  42381 

 

 

 

k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 

a ke způsobu hlasování na řádné valné 

hromadě společnosti Pražská energetika 

Holding a.s. konané dne 14. 12. 2021 
 
 

 

radní Chabr 10.40 Ing. Paneš, Ph.D. 

9.  41552 

 

 

k Memorandu o spolupráci mezi Pražskou 

energetikou, a.s., PREdistribucí, a.s. a 

hlavním městem Prahou při rozvoji území 

MČ Praha 7 
 

 

 

radní Chabr 10.45 Ing. Paneš, Ph.D. 

10.  42580 

 

 

 

k návrhu směny pozemků parc. č. 450/1 a 

parc. č. 450/9 v k.ú. Lysolaje, obec Praha, 

okres Hlavní město Praha, ve vlastnictví 

fyzické osoby za pozemek parc. č. 

216/127 v k.ú. Horoměřice, obec 

Horoměřice, okres Praha–západ, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy 
 

 

 

radní Chabr 10.50 Ing. Rak 

11.  42682 

 

 

k návrhu na zrušení úkolů Zastupitelstva 

HMP vyplývajících z usnesení č. 12/79 ze 

dne 13. 12. 2019 a č. 27/79 ze dne 27. 5. 

2021 
 

 
 

radní Johnová 10.55 Mgr. Ježek, MBA 

12.  42617 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční dotace žadateli 

Fakultní Thomayerova nemocnice a 

schválení úpravy rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v kap. 05 v roce 

2021 
 

 

 

radní Johnová 11.00 Mgr. Ježek, MBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

13.  42172 k návrhu na neposkytnutí individuální 

jednorázové neinvestiční dotace 

společnostem Prevence dětem z.s. a 

REHAFIT, o.p.s. a soft palm z.s. 
 

 

 

radní Johnová 11.05 Mgr. Ježek, MBA 

14.  42419 k revokaci usnesení Rady HMP č.2870 ze 

dne 14.12.2020 a k revokaci usnesení 

Zastupitelstva  HMP č. 22/93 ze dne 

18.12.2020 - ke schválení zásad projektu 

Dostupné družstevní bydlení v hl.m. 

Praze 
 

 

 

radní Kordová 

Marvanová 

11.10 Ing. Rak 

15.  42691 

 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy a poskytnutí dotací z rozpočtu 

vlastního hl. m. Prahy na rok 2021 z 

kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro 

městské části Praha 14 a Praha-Dubeč 
 
 

 

radní Šimral 11.15 Mgr. Němcová 

16.  42384 k návrhu na prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně příjemcům dotací - 

grantů roku 2020, ke kterým došlo v 

souvislosti s pandemií Covid 19 
 

 

 

radní Třeštíková 11.20 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

 

17.  42570 

 

 

k návrhu na změny v obsazení správní a 

dozorčí rady Nadačního fondu Praha ve 

filmu Prague Film Fund 
 

 
 

radní Třeštíková 11.25 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

18.  42488 

 

 

k návrhu na poskytnutí účelové 

individuální neinvestiční dotace 

organizaci RomPraha, z.s. a úpravu 

rozpočtu v kap. 0662-KUC MHMP 
 
 

 

radní Třeštíková 11.30 MgA. Sulženko, 

Ph.D. 

Mgr. Hajná 

19.  41514 ke způsobu využívání bytů pro osoby v 

sociální tísni do konce roku 2022 
 

 

 

radní Zábranský 11.35 Ing. Tunkl 

20.   Podání  11.40  

21.   Operativní rozhodování Rady HMP    

22.  42678 k návrhu programu jednání 32. zasedání 

Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 16. 12. 

2021 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 

3109 ze dne 6. 12. 2021 
 

 
 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

23.   Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1.  42479 k revokaci usnesení Rady HMP č.15 ze 

dne 9.1.2020 k vyhlášení 33. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci 

prioritní osy 2 Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 

primátor hl.m. 

prahy 

  

2.  42317 k návrhu na ukončení smlouvy č. 

VYP/39/01/000499/2021 o výpůjčce 

Ultra - nízkoteplotní mrazničky Městské 

poliklinice Praha, Spálená 12, 110 00 

Praha 1, příspěvkové organizaci a k 

návrhu na svěření movitého majetku do 

správy Metropolitnímu zdravotnickému 

servisu, U Mrázovky 1970/15, 150 00 

Praha - Smíchov, příspěvkové organizaci 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

3.  42268 k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

v kap. 02  projektu SCORE pro r. 2021 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

4.  42418 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 a kap. 05 

a k návrhu na zavedení nové investiční 

akce 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

5.  42584 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021v kap. 07 a kap. 05 a 

k návrhu na zavedení nové investiční akce 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

6.  42588 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0329 

- ODO MHMP a v kap. 0254 - OCP 

MHMP v souvislosti s provozováním 

P+R parkoviště Troja 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

7.  42464 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 

- Bezpečnost na rok 2021 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

8.  42396 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy na rok 2021 a zavedení nové 

investiční akce "Prosklená chladící skříň" 

v kap. 07 – Bezpečnost 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9.  42385 k návrhu OCP MHMP uzavřít Dohodu o 

ukončení Nájemní smlouvy č. 17N16/01, 

NAP/54/09/011880/2017, a to z důvodu 

nabytí vlastnického práva k pozemku 

hl.m. Prahou 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

 

  

10.  42516 k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP 

na rok 2021 v kap. 03 – Doprava 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11.  42227 k návrhu na schválení uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

  

12.  42586 k přijetí/vrácení účelových transferů ze 

státního rozpočtu a státních fondů a k 

navazujícím úpravám rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13.  42591 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s financováním projektu z 

Operačního programu životní prostředí 

2014 - 2020 určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční a 

neinvestiční dotace MČ Praha 20 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

14.  42620 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 

0329 - Doprava v souvislosti s vratkou 

investičního transferu Státnímu fondu 

dopravní infrastruktury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

15.  42621 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

poskytnuté investiční transfery ze státního 

rozpočtu ze SFDI na financování 

dopravní infrastruktury v roce 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16.  42628 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17.  42629 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 

investičních a  neinvestičních dotací MČ 

Praha 3 a MČ Praha 12 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18.  42630 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 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 účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 4 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

19.  42632 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o 

finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Ministerstva pro místní rozvoj určené pro 

MČ Praha 6 na úhradu nákladů za sociální 

pohřby a poskytnutí finančních prostředků 

městské části hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

20.  42643 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

na rok 2021 o vratky finančních 

prostředků přijaté od MČ Praha 14 a 15 a 

jejich vrácení do státního rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

21.  42652 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2021 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z 

Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s 

financováním specializačního vzdělávání 

zdravotnických pracovníků - rezidenční 

místa určený pro MČ HMP, poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 a 

na úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou 

dotace na vzdělávání zdravotnických 

pracovníků od MČ Praha 1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

22.  42663 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 o 

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

z Ministerstva kultury určené na kulturní 

aktivity 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

23.  42664 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 

0635 - Kultura a cestovní ruch v 

souvislosti s vratkou neinvestičního 

transferu Ministerstvu kultury 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

24.  42078 

 

 

 

 

k uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám a výpůjčce na dobu neurčitou, 

k uzavření dohod o ukončení nájemních 

smluv a výpůjčky a k výpovědím 

nájemních smluv a výpůjčky mezi hl.m. 

Praha a fyzickými a právnickými osobami 

v areálu Pražské tržnice 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

25.  34570 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti 

 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

26.  40654 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o nájmu a provozu č. 

NAM/23/07/001828/2004 

 

radní Chabr   

27.  41420 k návrhu na schválení uzavření nájemních 

smluv a dodatků k nájemním smlouvám, a 

k návrhu na výpovědi nájemních smluv 

 

radní Chabr   

28.  42326 k návrhu na schválení dodatků k 

nájemním smlouvám 

 

radní Chabr   

29.  41823 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 670/4 a spoluvlastnických podílů 

o velikosti id. 4/5 na pozemcích parc. č. 

671/7, parc. č.  parc. č. 671/6,parc. č. 

670/44 a parc. č. 671/14 k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

30.  42048 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 629/3 k.ú. Veleslavín 

 

radní Chabr   

31.  42258 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc. č. 221/108 v k.ú. Černý Most z 

vlastnictví hl.m. Prahy do podílového 

spoluvlastnictví všech vlastníků bytů a 

podílových spoluvlastníků společných 

částí budovy  č.p. 885, v k.ú. Černý Most, 

kteří jsou zapsáni na LV č. 1992 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

32.  42335 k návrhu na schválení úplatného převodu 

pozemku parc. č. 1227/13, parc. č. 

1227/14, parc. č. 1227/15, parc. č. 

1227/33 a parc. č. 1227/34, vše k.ú. Libeň 

 

radní Chabr   

33.  42437 k návrhu na úplatný převod pozemků 

parc. č. 232/52, 232/53, 232/54 232/55, 

232/56, 232/57, 232/58, 232/59 232/60, 

vše v k.ú. Černý Most z vlastnictví hl.m. 

Prahy do podílového spoluvlastnictví 

všech vlastníků bytů a podílových 

spoluvlastníků společných částí budov 

č.p. 921,  922, 923, 924, 925, 926, 927, 

928 a 929 vše v k.ú. Černý Most, kteří 

jsou zapsáni na LV č. 169 vedeném 

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu, 

Katastrálním pracovištěm Praha pro k.ú. 

Černý Most, obec Praha 

 

radní Chabr   

34.  39888 k návrhu na bezúplatné nabytí 6 ks 

stožárů veřejného osvětlení, kabelového 

vedení a zapínacího bodu v k.ú. Radlice, 

obec Praha z vlastnictví Radlice 

Rozvojová, a.s. do vlastnictví  hl. m. 

Prahy 

 

radní Chabr   



 8 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

35.  42133 k návrhu směny pozemků v k. ú. Libeň 

mezi CENTRAL GROUP Nové Pitkovice 

III. a.s. a hl.m. Prahou 

 

radní Chabr   

36.  42447 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če., 

umístěné na pozemku ve vlastnictví hl. m. 

Prahy v k.ú. Holešovice, obec Praha 

 

radní Chabr   

37.  41662 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 4, Praha 6, Praha 

9, Praha 11 a Praha 17 (pozemek v k.ú. 

Krč, pozemek v k.ú. Dejvice, pozemky v 

k.ú. Střížkov a Vysočany, pozemky v k.ú. 

Chodov, stavby sadových úprav a 

parkovacích míst v k.ú. Řepy, stanovení 

závazné podmínky městské části Praha 6 

k nemovitostem v k.ú. Hradčany) 

 

radní Chabr   

38.  42165 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 

hl.m. Prahy do správy městské části Praha 

7, Praha 11, Praha 14, Praha - Slivenec a 

Praha 22 (stanovení závazných podmínek 

pro další nakládání se svěřenými 

nemovitostmi na území městských částí) 

 

radní Chabr   

39.  42569 k návrhu na schválení použití rezervního 

fondu příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové 

 

radní Johnová   

40.  42625 k návrhu na přiznání osobního příplatku 

ředitelce příspěvkové organizace hlavního 

města Prahy v působnosti odboru SOV 

MHMP 

 

radní Johnová   

41.  42650 k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl. m. 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové a 

úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v 

kap. 05 odboru 81 a 82 v roce 2021 

 

radní Johnová   

42.  42506 

 

 

k personálním změnám v Komisi Rady 

hl.m. Prahy pro důstojné stárnutí 

 

radní Johnová   
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43.  41809 k úpravě rozpočtu v kap. 04 projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 

- Inovace ve vzdělávání 

 

radní Šimral   

44.  42067 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 

04 - Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

45.  42486 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 

Školství, mládež a sport – Střední škola - 

Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, 

Poděbradská 1/179 

 

radní Šimral   

46.  42524 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - 

Školství, mládež a sport v souvislosti s 

vrácením návratné finanční výpomoci od 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

 

radní Šimral   

47.  42160 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

právnické osoby Škola systémové 

gastronomie s.r.o., se sídlem Praha 9, 

Poděbradská 206/57, do rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

radní Šimral   

48.  42216 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 

střední školy budoucí školské právnické 

osoby Střední škola IT a digitálního 

marketingu, se sídlem Brigádníků 

1408/10, 360 01 Karlovy Vary, do 

rejstříku škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

49.  42484 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední zdravotnická 

škola, Praha 4, 5. května 51, v rejstříku 

škol a školských zařízení 

 

radní Šimral   

50.  42372 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 

příspěvkových organizací - vyúčtování 

pilotního provozu Pražské turistické karty 

2021 

 

radní Třeštíková   

51.  42412 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 

m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP a 

příspěvkových organizací v roce 2021 

 

radní Třeštíková   

52.  42415 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2021 v kap. 

06 a v kap. 09 

 

radní Třeštíková   

53.  42497 k návrhu na úpravu limitu odpisového 

plánu příspěvkové organizace v 

působnosti KUC MHMP 

 

radní Třeštíková   
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54.  42504 k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

z hlavní činnosti příspěvkové organizace 

v působnosti KUC MHMP 

 

radní Třeštíková   

55.  42573 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   

56.  42623 k návrhu na pronájem jiných bytů hl.m. 

Prahy 

 

radní Zábranský   

57.  42635 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

 

 

 

 

 

Informace : 
 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

42605 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy primátor hl.m. 

Prahy 

 

42566 k vytvoření "Strategie zveřejňování informací v podobě otevřených dat" 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

42512 o aktuálním hodnocení hl.m. Prahy ratingovými agenturami S&P a Moody´s - 

listopad 2021 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

42537 

 

Informace o současných pracovních variantách financování projektu - výstavba 

metra I.D1 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

 

42696 

 

k tzv. Milostivému létu v podmínkách hl. m. Prahy radní Chabr 
 

ředitel MHMP 
 

radní Kordová 

Marvanová 

 

42672 k informativní zprávě o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 

ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

 

ředitel MHMP 

 


