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R-22107 1544 21.6.2016 k veřejné zakázce "Maintenance pro datová centra Městské policie hl. m. 
Prahy" 

R-20855 1545 21.6.2016 k návrhu na zajištění realizace výstavby lávky pro pěší v areálu Waltrovka 

R-21355 1546 21.6.2016 k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci TSK 
HMP č. 4347 - Akce pro BESIP 2016 

R-22391 1547 21.6.2016 ke zprávě o vyhodnocení zimní údržby komunikací hl.m. Prahy v zimním 
období 2015 - 2016 

R-21499 1548 21.6.2016 k implementaci carsharingu do zón placeného stání na území hl.m. Prahy 

R-22021 1549 21.6.2016 k programu OPD2 "Pořízení a modernizace železničních kolejových 
vozidel" 

R-22039 1550 21.6.2016 k dalšímu postupu k zajištění udržitelnosti projektu Pořízení nízkoemisních 
vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG z IROP po roce 
2019 

R-22390 1551 21.6.2016 k návrhu linkového vedení tramvají od 28. 8. 2016 

R-21339 1552 21.6.2016 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky pro 
veřejnou zakázku "Dopracování DUR pro stavbu č. 9567 Radlická radiála 
JZM - Smíchov" a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 
DIL/21/04/001357/2003 realizovaného ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

R-21718 1553 21.6.2016 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu 
projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu 
rozpočtu v kap. 0264 - SVC MHMP v roce 2016 

R-22260 1554 21.6.2016 k základním principům pro postup pořádání soutěží o návrh v oblasti 
architektury, urbanismu a krajinářství 

R-22319 1555 21.6.2016 k účasti v mezinárodním projektu SUMMER 

R-22397 1556 21.6.2016 k účasti v mezinárodním projektu SIM4URBAN 

R-22304 1557 21.6.2016 k účasti v mezinárodním projektu MAGIC.CE 

R-22386 1558 21.6.2016 k základním principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejná 
prostranství 

R-22221 1559 21.6.2016 k dočasnému využití prostoru bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí 

R-22157 1560 21.6.2016 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. konané 
dne 22.6.2016 a ke schválení Dodatku č. 3 Dohody o spolupráci mezi 
akcionáři společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. 

R-17738 1561 21.6.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "OPRAVA 
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU TVE" 

R-17704 1562 21.6.2016 k uzavření smlouvy veřejné zakázky malého rozsahu "KOMPLETNÍ 
OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY NAD VELÍNEM TVE" 

R-21967 1563 21.6.2016 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Ostraha objektů - Blok č. VI" zadávanou na základě 
rámcové smlouvy 

R-21956 1564 21.6.2016 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku "Ostraha objektů - Blok č. VIII" zadávanou na základě 
rámcové smlouvy 
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R-20580 1565 21.6.2016 k návrhu na dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú. Jinonice spolku 
Sportovní klub Motorlet Praha 

R-20467 1566 21.6.2016 k návrhu dalšího postupu využití lokality Neherovská - Na Špitálce na 
území Hanspaulky - projekt "Bydlení Špitálka" v Praze 6, kat. území 
Dejvice 

R-21971 1567 21.6.2016 k výroční zprávě, schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 
2015 společnosti Kolektory Praha, a.s. 

R-21158 1568 21.6.2016 k rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Zlepšování 
kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v 
domácnostech" a uzavření smluv s žadateli jako příjemci dotace 

R-22242 1569 21.6.2016 k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů hl.m. Prahy kap. 02 Městská 
infrastruktura a kap. 10 Pokladní správa v roce 2016 

R-22096 1570 21.6.2016 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o vyloučení uchazečů z účasti v 
zadávacím řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce 
"stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, rekonstrukce ul. 
Stržné" 

R-22123 1571 21.6.2016 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce "stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0026 Mladých 
Běchovic" 

R-22297 1572 21.6.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení výluky na síti SŽDC, státní 
organizace 

R-21902 1573 21.6.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - OZV MHMP v roce 2016 a 
přijetí partnerství v oblasti kultury v roce 2016 

R-22353 1574 21.6.2016 k personálním změnám v dozorčí radě společnosti Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. 

R-
21906A 

1575 21.6.2016 k přípravě Reprezentačního plesu hl.m. Prahy a Obecního domu 

R-22309 1576 21.6.2016 k zapojení hl.m. Prahy do předem schváleného mezinárodního projektu 
"Rozvoj kapacit pro management a propagaci místního kulturního dědictví 
UNESCO (EUnetSCO) - druhá výzva" v období od 7/2017 do 12/2019 

R-22226 1577 21.6.2016 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na 
řádné valné hromadě společnosti PVA a.s. konané dne 28. 6. 2016 

R-22355 1578 21.6.2016 k účasti v mezinárodním projektu SUMO 

R-22356 1579 21.6.2016 k účasti v mezinárodním projektu STEPS AHEAD 

R-22340 1580 21.6.2016 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 

R-22141 1581 21.6.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení podlimitní veřejné zakázky "Gym.Přípotoční P 10 
rek. fasády", Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10 

R-22033 1582 21.6.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce "VOŠES a SPŠPT, Podskalská 10, P2 - rekonstrukce fasády 
a oken Pštrossova" v objektu VOŠES a SPŠPT, Podskalská - odloučené 
pracoviště Pštrossova 15/202, 110 00 Praha 1 s uchazečem doporučeným 
hodnotící komisí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu 
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R-21901 1583 21.6.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení podlimitní veřejné zakázky "OA ČSL 
DR.BENEŠE P2 rekonstrukce oken", Českoslovanská akademie obchodní, 
Resslova 1780/8, Praha 2 

R-22076 1584 21.6.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na 
realizaci akce "Gymnázium E. Krásnohorské, P 4 - přístavba šaten", 
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55, s 
uchazečem doporučeným hodnotící komisí ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 

R-22102 1585 21.6.2016 k uzavření smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební 
úpravy toalet Nové úřední budovy" 

R-22049 1586 21.6.2016 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v řízení veřejné zakázky 
"Rekonstrukce souboru střech Městské knihovny“ 

R-22343 1587 21.6.2016 k využití městských reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy 
na období od 5. 7. 2016 do 10. 10. 2016 

R-22408 1588 21.6.2016 k zajištění dostatečného čerpání finančních prostředků z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR ze strany hlavního města Prahy 

R-22117 1589 21.6.2016 k organizačním záležitostem Rady HMP 

R-22434 1590 21.6.2016 k návrhu na vyřízení podání adresovaného Radě hl.m. Prahy 

R-22150 1591 21.6.2016 k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu 
u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 
2016 

R-22165 1592 21.6.2016 k návrhu na zrušení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům dětí a mládeže Jižní Město a na 
vyhlášení nového konkursního řízení 

R-21240 1593 21.6.2016 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

R-21600 1594 21.6.2016 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností 
SAPROS, spol. s r.o. na pronájem části komunikace Vojtěšská za účelem 
umístění zařízení staveniště 

R-21912 1595 21.6.2016 k návrhu na schválení dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 
NAP/21/04/003741/2006 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací a hlavním městem Prahou 

R-13749 1596 21.6.2016 k návrhu dohody o narovnání za provedení záchranného archeologického 
výzkumu na stavbě č 9515 MO Myslbekova - Prašný most, mezi 
Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. IČO: 67985912 na straně 
jedné a Hlavním městem Prahou na straně druhé 

R-22128 1597 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ 
HMP,  k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

R-22133 1598 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na projekt Modernizace (obnova) počítačů s přístupem 
na internet pro uživatele v Knihovně MČ Praha 18 (VISK 3) a projekt 
Modernizace technického vybavení Místní knihovny Praha-Kolovraty (VISK 
3) určených pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 a poskytnutí účelových dotací městským částem 
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R-22155 1599 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů určených pro MČ HMP a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a k 
návrhu na jeho poskytnutí městské části Praha 3 

R-22156 1600 21.6.2016 k návrhu na přidělení neinvestičního transferu z MŠMT pro hlavní město 
Prahu určeného na program "Program na podporu Informačních center pro 
mládež v roce 2016" 

R-22167 1601 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace MČ Praha 8 

R-22168 1602 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Úřadu 
vlády České republiky na program Podpora terénní práce pro rok 2016 
určeného pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ 
Praha 14 

R-22170 1603 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce určených pro 
MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v 
roce 2016 a poskytnutí neinvestičních účelových dotací MČ HMP 

R-22181 1604 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů, k návrhu na vrácení části 
neinvestičního transferu na zajištění bydlení azylantů Ministerstvu vnitra a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 

R-22208 1605 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na výkon pěstounské péče určených pro MČ HMP a 
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací městským částem Praha 14 a 
Praha 17 a k návrhu na vrácení neinvestičních příspěvků Úřadu práce 
České republiky 

R-22214 1606 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ 
HMP,  k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 

R-22243 1607 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu  
poskytnutého ze Státního fondu životního prostředí ČR určeného pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 5 

R-22244 1608 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na specializační vzdělávání v základním interním 
kmeni určeného pro MČ HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016  a k návrhu na jeho poskytnutí MČ 
Praha 1 

R-22265 1609 21.6.2016 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro Centrum sociálních 
služeb Praha a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 

R-22267 1610 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na kulturní aktivity a k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 
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R-22271 1611 21.6.2016 k návrhu na přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zemědělství na náklady na činnost odborného lesního 
hospodáře a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 

R-22303 1612 21.6.2016 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Kolovraty 

R-22306 1613 21.6.2016 k návrhu na přijetí investičních transferů ze státního rozpočtu poskytnutých 
v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí pro MČ HMP, k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2016 a poskytnutí 
účelových investičních dotací MČ Praha - Satalice 

R-21725 1614 21.6.2016 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové 
dopravy - v území dotčeném výstavbou trasy Metro I.D. Náměstí Míru - 
Nové Dvory pro záměr umístění 3 ks dočasných staveb pro reklamu na 
pozemku parc. č. 2581/4 a 2581/72 v k.ú. Krč, Praha 4 

R-21778 1615 21.6.2016 k  povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem dodatečného povolení dočasné stavby "Hala pro 
skladování plodin s možností použití jako vzorová hala“ na pozemcích 
parc. č. 602/8 a 602/5 v k.ú. Dolní Měcholupy, Praha 15 

R-21817 1616 21.6.2016 k povolení výjimky ze stavební uzávěry Pobřežní III, 1. etapa, úsek 
Šaldova - Za Invalidovnou, pro stavbu "Rozšíření optické sítě T-Mobile 
Czech Republic a.s.“, na pozemcích parc. č. 812/1, 806, 801/1, 845/14 a 
845/24 v k.ú. Karlín Praha 8 

R-21682 1617 21.6.2016 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 - Slivenec 
(pozemky v k.ú. Holyně) 

R-21014 1618 21.6.2016 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 168/11 o výměře 9 m2 k.ú. 
Libeň 

R-21941 1619 21.6.2016 k návrhu na uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 627/16 v k.ú. 
Malešice 

R-22054 1620 21.6.2016 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv, dodatků k nájemním 
smlouvám, uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na výpověď z nájemní 
smlouvy 

R-22015 1621 21.6.2016 k návrhu na uzavření dohod o splátkách dlužného nájemného a úhrad za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu včetně příslušenství se lhůtou 
splatnosti nepřevyšující 18 měsíců s nájemci bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-22065 1622 21.6.2016 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu bytů v domech hl.m. Prahy 

R-22115 1623 21.6.2016 k návrhu použití fondu investic příspěvkové organizace hl.m. Prahy - 
Městská poliklinika Praha v roce 2016 

R-21851 1624 21.6.2016 k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2144 k.ú. 
Bubeneč v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově" 
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R-22372 1625 21.6.2016 k revokaci usnesení Rady HMP č. 972 ze dne 28.4.2015 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2843 ze dne 21.10.2014 ke jmenování komise pro 
otevírání obálek v otevřeném řízení veřejné zakázky stavba č. 0196 TV 
Klánovice, etapa 0003 Komunikace III. část 1 

R-22384 1626 21.6.2016 k revokaci usnesení Rady HMP č. 973 ze dne 28.4.2015 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 2844 ze dne 21.10.2014 ke jmenování komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení veřejné zakázky 
stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III. část 1 

R-22045 1627 21.6.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2016 

R-22075 1628 21.6.2016 k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů a úpravu 
limitu prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti OZV 
MHMP v r. 2016 

R-21543 1629 21.6.2016 k návrhu na uzavření Dodatku č. 6 k rámcové pojistné smlouvě č. 
56774661-28 o pojištění souboru vozidel pro školy a školská zařízení 
zřizovaná HMP 

R-21870 1630 21.6.2016 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy s Obecním domem, a.s. za 
účelem zajištění prostor pro konání společenské akce "Imatrikulace žáků 
oborů vzdělání s výučním listem" 

R-22185 1631 21.6.2016 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s implementací OPPA a 
OPPPR v roce 2016 

R-22202 1632 21.6.2016 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2016 

R-22175 1633 21.6.2016 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu MŠMT určený na 
rozvojový program "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená 
potřebám žáků - cizinců z třetích zemí" 

R-22228 1634 21.6.2016 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
rozvojový program "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním 
postižením v roce 2016" 

R-21711 1635 21.6.2016 k návrhu odpovědi panu Milanu Staňovi na stížnost na Střední školu 
dostihového sportu a jezdectví, se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, U 
Závodiště 325/1 

R-21564 1636 21.6.2016 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s Kongresovým centrem Praha, a.s. 
za účelem zajištění výstavních prostor pro konání přehlídky a výstavy o 
středním a vyšším odborném školství Schola Pragensis 2016 

R-22254 1637 21.6.2016 k návrhu na přerušení činnosti školních družin a k návrhu na rozsah 
provozu mateřských škol v příspěvkových organizacích zřizovaných 
hlavním městem Prahou 

R-21894 1638 21.6.2016 ke schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci cyklu vzdělávacích 
seminářů pro ředitele škol a školských zařízení 

R-22090 1639 21.6.2016 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-22350 1640 21.6.2016 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů třetí výzvy v 
rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-22180 1641 21.6.2016 k návrhu na rozpracování usnesení 18. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 16.6.2016 
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R-21737 1642 21.6.2016 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. NAN/01/06/000542/2007 ze dne 1. 5. 2007 s Institutem plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy 

R-22143 1643 21.6.2016 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 18.5.2016 do 24.5.2016 

R-22311 1644 21.6.2016 ke Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 1.6.2016 do 7.6.2016 

 


