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R-34013 1827 2.9.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku „Zajištění technologické podpory migrace aplikačního vybavení“ 

R-34148 1828 2.9.2019 k organizačnímu zajištění výroční konference EUROCITIES 2019 v Praze 

R-33647 1829 2.9.2019 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v období 2004 až 
2010 - 2. skupina 

R-33561 1830 2.9.2019 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 2794 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
CVZ IV) 

R-33705 1831 2.9.2019 k návrhu na ukončení pořizování změny ÚP - Z 3013 (fáze „návrh“, vlna 
09) 

R-33384 1832 2.9.2019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3128 (fáze “zadání“, vlna 12) 

R-33938 1833 2.9.2019 k návrhům na pořízení změn ÚP - 1. skupina (fáze "podnět", vlna 20) 

R-33976 1834 2.9.2019 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové 
kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení 
podmínek pro převzetí do vlastnictví HMP č. INO/35/07/001108/2017, ze 
dne 28. 4. 2017 

R-34106 1835 2.9.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Stavba č. 0137 TV Kyje - Hutě, etapa 0006 Cidlinská - 
Jaroslavická, část 2" 

R-33833 1836 2.9.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 668 ze dne 27. 3. 2018 k návrhu na 
úplatný převod pozemku parc. č. 356 k.ú. Černý Most 

R-34160 1837 2.9.2019 k vyhodnocení strategických variant k dosažení zvýšení přenosové 
dimenze v síti VO pro účely dobíjení e-mobility, zajištění modernizace a 
dalších synergií 

R-34125 1838 2.9.2019 k určení auditora společnosti Obecní dům, a.s. za rok 2019 

R-33635 1839 2.9.2019 k návrhu vyhlášení Programu podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 
2020 

R-34293 1840 2.9.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1605 ze dne 5. 8. 2019 k návrhu na 
poskytnutí individuálních neinvestičních účelových dotací v oblasti 
cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

R-34101 1841 2.9.2019 ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy 

R-34297 1842 2.9.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-34091 1843 2.9.2019 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

R-34268 1844 2.9.2019 k návrhu revokace usnesení Rady HMP č. 758 ze dne 29. 4. 2019 k návrhu 
na termínový kalendář zasedání Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. 
Prahy na II. pololetí 2019 

R-34053 1845 2.9.2019 k návrhu OCP MHMP vypovědět nájemní smlouvu č. 
NAP/84/04/002041/2014 uzavřenou dne 29.1.2014 se společností 
FLORATON-CZ s.r.o., IČO: 24260703 a nájemní smlouvu č. 
NAP/54/09/010331/2016 uzavřenou dne 12.10.2016 s fyzickou osobou, a 
to v jednoměsíční výpovědní době 

R-34061 1846 2.9.2019 k návrhu na schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene 

R-34147 1847 2.9.2019 k návrhu na uzavření smlouvy o závazku plnění podmínek pro poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2019 mezi hlavním městem Prahou a TSK a.s. 
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R-34184 1848 2.9.2019 k personálním změnám Komise Rady hl.m. Prahy pro cyklodopravu 

R-33463 1849 2.9.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a 
sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na financování 
projektu "Rozvoj nástrojů strategického řízení hl.m. Prahy" 

R-34141 1850 2.9.2019 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 19 k podání žádostí o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 

R-34144 1851 2.9.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer určený na projekt CHESTNUT spolufinancovaný EU a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 9 

R-34102 1852 2.9.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na 
úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné 
železniční osobní dopravě v roce 2019 

R-34155 1853 2.9.2019 k návrhu na ponechání části dotace poskytnuté MČ Praha 9 z rozpočtu 
hl.m. Prahy v roce 2018 k využití v roce 2019 

R-34026 1854 2.9.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 v souvislosti s 
vratkou části návratné finanční výpomoci od městské části Praha 14 

R-33962 1855 2.9.2019 k návrhu na neprominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

R-34012 1856 2.9.2019 k návrhu na prominutí dluhu a odpis pohledávky hl.m. Prahy 

R-33949 1857 2.9.2019 k návrhu dodatku č. 48 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. 

R-33550 1858 2.9.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí 9 ks sloupů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví společnosti 
CANABA - Pozemní stavby, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33889 1859 2.9.2019 k oznámení záměru městské části Praha - Zličín na prodej věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části 
Praha - Zličín, nemovitostí v k.ú. Třebonice a v k.ú. Zličín, předložených 
podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

R-32554 1860 2.9.2019 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 

R-33928 1861 2.9.2019 k návrhu na udělení výjimky z Pravidel pro zajišťování externích právních 
služeb pro potřeby hl.m. Prahy 

R-34050 1862 2.9.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

R-34071 1863 2.9.2019 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 
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R-34081 1864 2.9.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické 
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol" 

R-34143 1865 2.9.2019 k návrhu na uzavření nájemních smluv k bytům hl.m. Prahy na základě 
výsledků výběrových řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-33901 1866 2.9.2019 k jednorázové výjimce ze Zásad pro zřizování zón placeného stání na 
území hl.m. Prahy 

R-33643 1867 2.9.2019 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 5.6.2019 do 11.6.2019 

R-33923 1868 2.9.2019 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 10.7.2019 do 16.7.2019 

 


