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R-44118 1476 13.6.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Dodávka 500 ks notebooků" 

R-44131 1477 13.6.2022 k záměru odboru informatických činností MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Rozšíření hw technologické kapacity prostředí datových center 
pro provoz aplikací" 

R-44020 1478 13.6.2022 k návrhu změny ÚP a jejímu vydání - Z 2797 (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna 
CVZ IV) a k návrhu smlouvy o spolupráci k dané změně dle Metodiky 
spoluúčasti investorů na rozvoji území hl.m. Prahy 

R-42571 1479 13.6.2022 k návrhu Urbanistické studie Nového Sedlce a k přípravě tramvajové trati 
"Nádraží Podbaba - Suchdol (Výhledy)" 

R-44439 1480 13.6.2022 k výběru nejvhodnějšího návrhu mezinárodní architektonické soutěže 
"Vltavská filharmonie / Vltava Philharmonic Hall" a k záměru na realizaci 
navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění 

R-43432 1481 13.6.2022 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a 
Českým rozhlasem ve věci koncertního sálu hl.m. Prahy - Vltavské 
filharmonie 

R-43736 1482 13.6.2022 k návrhu na rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Stavba 
č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská; stavební práce" 

R-43855 1483 13.6.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně", stavební práce 

R-44404 1484 13.6.2022 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti VODA Želivka, a.s. konané dne 17. 6. 
2022 

R-44270 1485 13.6.2022 k přípravě záměrů "Elektrifikace autobusových linek 136 a 150“ a 
"Elektrifikace autobusové linky 112“ 

R-42117 1486 13.6.2022 k návrhu na uzavření kupních smluv k úplatnému nabytí pozemků v k.ú. 
Koloděje do vlastnictví hl.m. Prahy a související úpravu rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy pro rok 2022 

R-43907 1487 13.6.2022 k návrhu na uzavření kupních smluv k pozemkům v k.ú. Stodůlky do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-44201 1488 13.6.2022 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 43498 Parkovací dům Dědina; stavební práce" a návrhu na úpravu 
celkových investičních nákladů odboru INV MHMP v kap. 03 - Doprava 

R-44279 1489 13.6.2022 ke schválení Smlouvy o spolupráci a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
práva stavby na stavbu č. 42821 Dvorecký most 

R-44568 1490 13.6.2022 k poskytnutí účelových investičních dotací městským částem Praha - 
Koloděje, Praha - Nedvězí a Praha - Klánovice na realizaci dopravní 
infrastruktury a pořízení studií a úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy v kap.03 v 
roce 2022 

R-44306 1491 13.6.2022 k návrhu na vyhlášení Programu pro vlastníky památkově významných 
objektů pro rok 2023 

R-44076 1492 13.6.2022 k účetní závěrce společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. za rok 2021 

R-44426 1493 13.6.2022 k vložení souboru teplárenského majetku ve vlastnictví HMP do 
společnosti Teplo pro Prahu, a.s. a vytvoření společného podniku (tzv. joint 
venture) Teplo pro Prahu, a.s. 
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R-43943 1494 13.6.2022 k návrhu na majetkoprávní řešení - pozemek parc. č. 1836/4, k.ú. Ruzyně, 
obec Praha 

R-44702 1495 13.6.2022 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 

R-40374 1496 13.6.2022 k návrhu na úplatný převod staveb bez č.p./č.evid. umístěných na 
pozemcích parc. č. 5/6 a parc. č. 5/7, vše v k.ú. Hrdlořezy, obec Praha 

R-44363 1497 13.6.2022 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního 
města Prahy Centrum sociálních služeb Praha 

R-44320 1498 13.6.2022 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro 
seniory Chodov 

R-43951 1499 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace organizaci Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s. 
a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 

R-44441 1500 13.6.2022 k návrhu 1. aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území HMP na období 2022 - 2024, Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu a jeho aktualizace 

R-44384 1501 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace hlavního města Prahy pro rok 
2022 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2022 - Doplňková síť - II." 

R-44150 1502 13.6.2022 k návrhu na schválení záměru výsledné podoby pobytové komunitní služby 
v příspěvkové organizaci Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov 
Charlotty Masarykové pro děti dlouhodobě umístěné v transformované 
službě "domov pro děti do 3 let“ 

R-44199 1503 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele z rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy na investiční akci č. 0000000 s názvem "Terénní 
velkokapacitní vozidlo pro MU a KS" příspěvkové organizace hl.m. Prahy 
Zdravotnická záchranná služba a zavedení nové investiční akce do 
centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akce 

R-41882 1504 13.6.2022 k záměru odboru SML MHMP na realizaci veřejné zakázky "SPŠST Josefa 
Gočára - rek. sportovního hřiště" a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 

R-44462 1505 13.6.2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 214 ze dne 14.2.2022 k návrhu 
Memoranda o způsobu a termínu naplnění požadovaných optimálních 
podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Základní školy, Praha 5, Pod Radnicí 5, příspěvkové organizace zřízené 
hlavním městem Prahou, v nemovitostech v k.ú. Košíře, svěřených do 
správy MČ Praha 5 

R-44049 1506 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v 
kap. 04 - Školství, mládeže a sportu a v kap. 10 - Pokladní správa 

R-44496 1507 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí dotací v Programu podpory provozu sportovních 
zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022 

R-44493 1508 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 a 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy 
na základě Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních 
školách v hlavním městě Praze pro rok 2022 II 

R-44072 1509 13.6.2022 k účetní závěrce společnosti Obecní dům, a.s. za rok 2021 a k určení 
auditora 
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R-43924 1510 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 v roce 2022 a schválení Smlouvy o 
zajištění marketingových kampaní na podporu příjezdového cestovního 
ruchu v hl.m. Praze a poskytnutí daru Nadačnímu fondu Praha ve filmu 
Prague Film Fund 

R-44528 1511 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí 
účelové investiční dotace Městské části Praha - Řeporyje v roce 2022 

R-44389 1512 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí účelových individuálních neinvestičních dotací na 
zajištění humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 

R-44546 1513 13.6.2022 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie hl.m. 
Prahy 

R-44588 1514 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 
816 a k návrhu na poskytnutí účelové dotace Městské části Praha - 
Satalice 

R-44669 1515 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022, 
k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Městskou částí Praha 10, k 
návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace s Městskou částí Praha 7, k návrhu na 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s 
Městskou částí Praha 17 a k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace městským částem Praha 7, Praha 14 a Praha 17 v rámci projektu 
"MHMP - sociální bydlení", financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost 

R-44703 1516 13.6.2022 k návrhu uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. INO/16/06/000383/2019 uzavřené dne 12. 
12. 2019 mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 11 

R-44598 1517 13.6.2022 k uveřejňování informací o odměňování členů Zastupitelstva hl.m. Prahy ve 
formě otevřených dat 

R-44174 1518 13.6.2022 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové 
organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP a odboru 
zdravotnictví MHMP" 

R-44259 1519 13.6.2022 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-44698 1520 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2022 

R-44729 1521 13.6.2022 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-44639 1522 13.6.2022 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-44666 1523 13.6.2022 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-44367 1524 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP v kap. 01 
- Rozvoj obce 

R-44310 1525 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru INV MHMP a 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy 

R-44633 1526 13.6.2022 k návrhu na personální změny v Komisi Rady hl.m. Prahy pro prevenci 
kriminality a udělování grantů 
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R-43093 1527 13.6.2022 k ceníku parkovacích oprávnění pro stání autobusů na odstavných 
plochách pro autobusy na území hl.m. Prahy zařazených do zón 
placeného stání 

R-44247 1528 13.6.2022 k návrhu na uzavření Smlouvy č. 110/C2/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

R-44368 1529 13.6.2022 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene k pozemku parc. č. 4482/1 v k.ú. Strašnice za účelem budoucího 
zřízení věcného břemene vodovodní přípojky umístěné v rámci stavby 
"Drážní promenáda, Praha 10, č. akce 1000059" 

R-44371 1530 13.6.2022 k návrhu na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene k pozemku parc. č. 4482/1 v k.ú. Strašnice za účelem budoucího 
zřízení věcného břemene kabelového rozvodu nízkého napětí 1kV - 
přípojky umístěné v rámci stavby "Drážní promenáda, Praha 10, č. akce 
1000059" 

R-44463 1531 13.6.2022 k návrhu na úpravu Plánu realizace správy a údržby komunikací 
zajišťovaného Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s. v roce 
2022 

R-44357 1532 13.6.2022 k návrhu na uzavření Smlouvy č. 110/C1/2022 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

R-44513 1533 13.6.2022 k návrhu na zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na valné 
hromadě spolku sítě měst pro udržitelnou mobilitu CIVINET Česká a 
Slovenská republika, z.s. 

R-44585 1534 13.6.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1261/4, parc. č. 1807/27, 
parc. č. 1807/51 a parc. č. 1807/52, vše v k.ú. Ruzyně, s omezujícími 
podmínkami na dobu 20 let z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-44601 1535 13.6.2022 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 na úhradu 
nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních prostředků městské 
části hl.m. Prahy 

R-44644 1536 13.6.2022 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního 
rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2 a MČ 
Praha 7 na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí finančních 
prostředků městským částem hl.m. Prahy 

R-44660 1537 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 7 na vrub 
kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2022 

R-44406 1538 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí investiční dotace a návratné finanční výpomoci MČ 
Praha - Zbraslav z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 a k úpravě 
rozpočtu vl. hl.m. Prahy 

R-44405 1539 13.6.2022 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hl.m. Prahy na rok 2023, střednědobého výhledu 
rozpočtu hl.m. Prahy do roku 2028 a dlouhodobého výhledu 

R-44401 1540 13.6.2022 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění správy areálu 
Skloněná a o výkonu dalších činností č. PRK/35/04/013315/2021 

R-43797 1541 13.6.2022 k návrhu na uzavření dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři se 
lhůtou splatnosti na 36 měsíců s nájemci nebytových prostor ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
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R-43670 1542 13.6.2022 k návrhu na schválení dodatků k nájemním smlouvám 

R-44407 1543 13.6.2022 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1700/3 o výměře 16 m2, v 
k.ú. Kamýk 

R-42841 1544 13.6.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4225, parc. č. 4229 a parc. č. 
4230 vše v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec, z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-43903 1545 13.6.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2344/2 k.ú. Zbraslav do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

R-44381 1546 13.6.2022 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Ďáblice, Háje, Suchdol, Újezd 
nad Lesy a Kyje 

R-43022 1547 13.6.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 660/1 v k.ú. Břevnov 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Praha 2, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-43955 1548 13.6.2022 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Pitkovice z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-44510 1549 13.6.2022 k žádosti Městské části Praha 10 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků v k.ú. Strašnice z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy Městské části Praha 10, 
předložené podle § 13 odst. 4. obecně závazné vyhlášky č. 55/20000 Sb. 
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

R-43641 1550 13.6.2022 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 6, Praha 11 a 
Praha - Běchovice (pozemky v k.ú. Bubeneč, Dejvice, Chodov a stavby v 
k.ú. Chodov a Běchovice) 

R-44166 1551 13.6.2022 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, v části týkající se odejmutí 
správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským 
částem Praha 3 a Praha - Zbraslav (pozemek v k.ú. Žižkov a pozemek v 
k.ú. Zbraslav) 

R-44102 1552 13.6.2022 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2596/111 o výměře 100 m2 
k.ú. Kobylisy 

R-44593 1553 13.6.2022 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kyje ve spoluvlastnictví fyzických osob 
za část pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-44167 1554 13.6.2022 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků parc. 
č. 150/65, parc. č. 150/115, parc. č. 150/116, parc. č. 150/117, parc. č. 
2160/301, parc. č. 2401/24 a celých pozemků parc. č. 2109/4 a parc. č. 
2117/1 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví společnosti RR Investiční s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
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R-43589 1555 13.6.2022 k návrhu na poskytnutí osobních ochranných prostředků příspěvkovým 
organizacím zřizovaným hl.m. Prahou formou svěření, obecně prospěšné 
společnosti, společnosti s ručením omezeným, zapsanému spolku, 
zapsanému ústavu a evidované církevní právnické osobě formou darování 

R-44474 1556 13.6.2022 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby ART 
ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o., se sídlem Praha 
8, Nad Rokoskou 111/7, PSČ 182 00, IČO: 457 96 955, v rejstříku škol a 
školských zařízení 

R-44571 1557 13.6.2022 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu právnické osoby 
Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o., se sídlem 
Žerotínova 1100/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov v rejstříku škol a školských 
zařízení 

R-44580 1558 13.6.2022 k vydání souhlasného stanoviska ke změně zápisu školské právnické 
osoby s názvem Gymnázium ARTION, se sídlem Mikulandská 134/5, 110 
00 Praha 1 - Nové Město do rejstříku škol a školských zařízení 

R-44423 1559 13.6.2022 k návrhu odpovědi na stížnost na Vyšší odbornou školu 
uměleckoprůmyslovou a Střední uměleckoprůmyslovou školu, Praha 3, 
Žižkovo náměstí 1 a k návrhu opatření přijatého odborem školství, mládeže 
a sportu Magistrátu hlavního města Prahy 

R-44208 1560 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-44567 1561 13.6.2022 k přidělení účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na rok 
2022 školám a školským zařízením kraje Hlavní město Praha 

R-44654 1562 13.6.2022 k revokaci usnesení Rady HMP č. 929 ze dne 25.4.2022 k návrhu Smlouvy 
o partnerství s finančním příspěvkem mezi hl.m. Prahou a partnerem 
projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání - Krajský akční plán III Praha (KAP III) 

R-44365 1563 13.6.2022 k personálním změnám v komisi Rady HMP pro udělování dotací hl.m. 
Prahy v oblasti kultury a umění 

R-44238 1564 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a 09 a příspěvkové organizace 
Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 2022 

R-44457 1565 13.6.2022 k návrhu na úpravu rozpočtu a navýšení celkových nákladů investiční akce 
v kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2022 

R-44265 1566 13.6.2022 k personálním změnám v Komisi Rady hl.m. Prahy pro úplatné nabytí 
objektů k bydlení a k revokaci usnesení k záměru vyhlášení veřejné 
soutěže pro úplatné nabytí objektů k bydlení 

R-44473 1567 13.6.2022 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním obytné místnosti se lhůtou splatnosti 
nepřevyšující 18 měsíců se stávající nájemkyní obytné místnosti ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-44491 1568 13.6.2022 k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytů se lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 
měsíců se stávajícími nájemci bytů a s bývalou nájemkyní bytu ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-44509 1569 13.6.2022 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-44558 1570 13.6.2022 k návrhu na vyslovení nesouhlasu HMP k dohodě o vzájemné výměně bytů 

R-44603 1571 13.6.2022 k žádostem na pronájmy jiných bytů hl.m. Prahy 
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R-44531 1572 13.6.2022 k návrhu na udělení souhlasu městským částem hl.m. Prahy s uzavřením 
nájemních smluv k bytům svěřeným Statutem hl.m. Prahy městským 
částem, které byly opraveny pomocí finančních prostředků z fondu Rozvoje 
dostupného bydlení na území hl.m. Prahy 

R-44512 1573 13.6.2022 k návrhu na uzavření dohody o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou 
splatnosti převyšující 18 měsíců se stávajícím uživatelem bytu hl.m. Prahy 
a k návrhu na pronájem bytu hl.m. Prahy 

R-44516 1574 13.6.2022 k návrhu na pronájem jiného služebního bytu hl.m. Prahy 

R-44610 1575 13.6.2022 k návrhu programu jednání 38. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
16. 6. 2022 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1475 ze dne 6. 6. 2022 

 


