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R-32853 1145 10.6.2019 k předložení Zprávy o ukončení projektu a získaných poznatcích k 
pilotnímu projektu "Lítačka do škol“ dle Příkazní smlouvy na rozšiřování 
funkcionalit karty Lítačka 

R-33358 1146 10.6.2019 k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 - vnitřní správa, v roce 2019 

R-31046 1147 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - 
Dubeč z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST 

R-33420 1148 10.6.2019 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-33351 1149 10.6.2019 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-33386 1150 10.6.2019 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-33416 1151 10.6.2019 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-33417 1152 10.6.2019 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

R-33408 1153 10.6.2019 k návrhu zástupců hl.m. Prahy v komisích a pracovních skupinách 
Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 

R-33500 1154 10.6.2019 ke změnám ÚP přerušených Zastupitelstvem hl.m. Prahy v období 2004 až 
2010 - 1. skupina 

R-32674 1155 10.6.2019 k návrhu zadání změny ÚP - Z 3125  (fáze "zadání", samostatně 
projednávána) 

R-33002 1156 10.6.2019 k návrhu na vytvoření Manuálu pro tvorbu hřbitovů hlavního města Prahy 

R-33319 1157 10.6.2019 k návrhu Střednědobého investičního plánu vodohospodářské 
infrastruktury HMP pro roky 2020 - 2024 

R-32929 1158 10.6.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI pro HZ“ 

R-33070 1159 10.6.2019 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 0113 TV Lipence, etapa 0011 Intenzifikace ČOV; stavební práce“ 

R-32845 1160 10.6.2019 k záměru odboru investičního MHMP na uzavření smlouvy s dodavatelem 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve smyslu ustanovení § 11 
ZZVZ na akci "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 - 
splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih, I. fáze; 
stavební práce“ 

R-31972 1161 10.6.2019 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Hornbach 
Baumarkt CS spol. s.r.o. při přípravě a realizaci stavby č. 42932 P+R 
Černý Most III. 

R-33008 1162 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu 4. nástupiště 
v železniční stanici Praha-Vršovice 

R-32858 1163 10.6.2019 k záměru zrušit systém stanovišť taxislužby zřízených na místních 
komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-33401 1164 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha 14 

R-32748 1165 10.6.2019 k návrhu na ukončení smlouvy č. PRK/83/09/022937/2015 ze dne 4. 1. 
2016 
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R-33333 1166 10.6.2019 k oceňování dlouhodobých dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve 

R-33034 1167 10.6.2019 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2019 

R-33040 1168 10.6.2019 k návrhu Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavování rozpočtu 
(rozpočtového provizoria) hlavního města Prahy na rok 2020, 
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 a dlouhodobého výhledu 

R-33431 1169 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Řeporyje na 
vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-33315 1170 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 
na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z 
rozpočtu hlavního města Prahy 

R-33366 1171 10.6.2019 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky společnosti Technologie 
hlavního města Prahy, a.s. za rok 2018 

R-33335 1172 10.6.2019 k Inventarizační zprávě o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za 
rok 2018 

R-33061 1173 10.6.2019 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a 
instalace nových svítidel veřejného osvětlení“ 

R-33482 1174 10.6.2019 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů 

R-32967 1175 10.6.2019 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení účastníků v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku "Stavba č. 44119 Palata II - výstavba budovy; zhotovitel" 

R-33278 1176 10.6.2019 k návrhu na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území HMP pro období 2019 - 2021, Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu a zapracování nového úkolu do rozpočtu 
na rok 2020 

R-33464 1177 10.6.2019 k záměru na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů, 
Vinohradská 2807/153c, Praha 3 s příspěvkovou organizací Pohřební 
ústav hl.m. Prahy, Pobřežní339/72, Praha 8 s účinností od 1. 1. 2020 s tím, 
že přejímající organizací, která převezme veškerá práva a povinnosti v 
personální oblasti, závazky a majetek, bude příspěvková organizace 
Správa pražských hřbitovů, Vinohradská 2807/153c, Praha 3 

R-33479 1178 10.6.2019 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové 
organizace Dětský domov Charlotty Masarykové a k záměru schválení 
základní vize modernizace příspěvkové organizace Dětský domov 
Charlotty Masarykové 

R-33529 1179 10.6.2019 k Záměru podpory projektu dostupného družstevního bydlení s participací 
hl.m. Prahy 

R-32972 1180 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci 
zřizované hlavním městem Prahou - Základní škola a Mateřská škola při 
Nemocnici Na Bulovce 

R-33097 1181 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění 
projektu "Festival svobody na školách" 

R-33237 1182 10.6.2019 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku "Gymnázium Ch. Dopplera, P5 - rek. ZTI a elektro" v objektu 
Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5, Zborovská 45 

R-33284 1183 10.6.2019 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 
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R-32865 1184 10.6.2019 k návrhu na udělení individuálních neinvestičních účelových dotací v 
oblasti cestovního ruchu z kap. 06 v roce 2019 

R-33202 1185 10.6.2019 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 

R-33476 1186 10.6.2019 k zastoupení hl.m. Prahy a ke způsobu hlasování na mimořádné valné 
hromadě dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, konané dne 
14. června 2019 v Litomyšli 

R-33494 1187 10.6.2019 k návrhu na jmenování ředitele odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy 

R-33338 1188 10.6.2019 k návrhu Plánu přezkoumání hospodaření městských částí hl.m. Prahy za 
rok 2019 Magistrátem hl.m. Prahy na období do 30.6.2020 

R-33222 1189 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV a ROZ MHMP na rok 
2019 v kap. 01, 02, 07 a 10 

R-33156 1190 10.6.2019 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky „Stavba 
č. 0088 TV Libuš, etapa 0022 K Vrtilce; stavební práce“ 

R-33180 1191 10.6.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1213 ze dne 30.5.2017 k revokaci 
usnesení Rady HMP č. 871 ze dne 19.4.2016 k záměru odboru technické 
vybavenosti na realizaci veřejné zakázky stavba č. 0138 TV Kunratice, 
etapa 0009 K Zeleným domkům 

R-33011 1192 10.6.2019 k záměru odboru investičního MHMP na uzavření smlouvy s dodavatelem 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. ve smyslu ustanovení § 11 
ZZVZ na akci "Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 - 
gravitační stoka z Cholupic do A2; stavební práce“ 

R-33558 1193 10.6.2019 k návrhu na zřízení příspěvkové organizace Metropolitní nemocnice Na 
Františku 

R-33217 1194 10.6.2019 k záměru odboru investičního MHMP na realizaci veřejné zakázky "Stavba 
č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 
Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce" 

R-33592 1195 10.6.2019 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-33096 1196 10.6.2019 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb eHealth - 
metropolitní systém tísňové a zdravotní péče 

R-33253 1197 10.6.2019 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

R-33360 1198 10.6.2019 k odsouhlasení odprodeje přebytečného majetku příspěvkové organizace 
Zoologické zahrady hl.m. Prahy 

R-33069 1199 10.6.2019 k návrhu OCP MHMP na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti mezi Hlavním městem Prahou a Zařízením služeb pro 
Ministerstvo vnitra, státní příspěvkovou organizací 

R-33058 1200 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na rok 2019 v 
kap. 01, 02 a 03 v souvislosti se změnou financování příspěvkové 
organizace Lesy hl.m. Prahy 

R-33193 1201 10.6.2019 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská 
infrastruktura na rok 2019 

R-33533 1202 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2019 v kapitole 
0221 - INV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Suchdol 
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R-33382 1203 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 
na akci "Stavba opěrné zdi v ul. Na Vrchu - odstranění havarie" pro  MČ 
Praha - Řeporyje 

R-33447 1204 10.6.2019 k přiznání hl.m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období roku 2018 a k vratkám podílů na daňové povinnosti městským 
částem hl.m. Prahy 

R-33327 1205 10.6.2019 k žádosti MČ Praha - Šeberov o změnu účelu finančních prostředků 
obdržených v roce 2019 jako podíl MČ na odvodu z loterií dle § 41i odst. 1 
písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění zákona č. 458/2011 Sb., a daně z hazardních her podle zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her 

R-33400 1206 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečným 
přiznáním k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2015 a k 
vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl.m. Prahy městským 
částem hl.m. Prahy 

R-33155 1207 10.6.2019 k návrhu na účelové určení finančních prostředků hlavního města Prahy, 
obdržených jako příjem z hazardních her 

R-32906 1208 10.6.2019 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, svěření správy věcí z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10 (pozemky v k.ú. 
Vršovice) 

R-33277 1209 10.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s omezujícími podmínkami po 
dobu 10 let parc. č. 819/1 v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města 
Prahy 

R-33238 1210 10.6.2019 k žádosti městské části Praha - Suchdol o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemku v k.ú. Suchdol 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 - 
Suchdol, předložené podle § 13 odst. 4 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-32130 1211 10.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 135/1 o výměře 2235 m2 
v k.ú. Brnky, obec Zdiby, okres Praha - východ, 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 - Nové Město, PSČ 128 00, do vlastnictví hlavního Města 
Prahy 

R-33132 1212 10.6.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 335/9, 337/3, 343/8, 343/9, 
344/1, 344/2, 347/1, 419/9, 419/10, 419/11, 995/13 v k.ú. Holyně, obec 
Praha, do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-31826 1213 10.6.2019 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 852/1 v k.ú. Hodkovičky 

R-32948 1214 10.6.2019 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 2110 k.ú. Uhříněves 

R-32963 1215 10.6.2019 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 979/4 k.ú. Vysočany 

R-33045 1216 10.6.2019 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 4485/60 k.ú. Horní 
Počernice 

R-32968 1217 10.6.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4323/37 a částí pozemků 
parc. č. 4322/5 a parc. č. 4323/5 o celkové výměře 538 m2 v k.ú. Strašnice 
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R-33196 1218 10.6.2019 k návrhu prodeje částí pozemku parc. č. 2020/1 v k.ú. Košíře 

R-33231 1219 10.6.2019 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a následné smlouvy o zřízení služebnosti 

R-33184 1220 10.6.2019 k návrhu na schválení výpovědi z nájemní smlouvy 

R-32763 1221 10.6.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám a uzavření smluv o výpůjčce 

R-33192 1222 10.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí 1 ks sloupu veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení v k.ú. Velká Chuchle z vlastnictví společnosti HABENA, 
spol. s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32550 1223 10.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové kanalizační stoky v k.ú. Chodov z 
vlastnictví společnosti Convenio, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32592 1224 10.6.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla v k.ú. Benice z 
vlastnictví společnosti JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s. do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

R-33104 1225 10.6.2019 k návrhu na úplatný převod teplárenského majetku - technologie předávací 
stanice v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33079 1226 10.6.2019 ke směně pozemků v k.ú. Zličín, Háje, Hostivař a Modřany mezi hlavním 
městem Prahou a fyzickou osobou 

R-33289 1227 10.6.2019 k návrhu směny pozemků parc. č. 5030/9, parc. č. 5030/10 a parc. č. 
5030/13 v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Makkarata Group, s.r.o. za pozemek 
parc. č. 5030/4 a část pozemku parc. č. 5030/15 v k.ú. Smíchov ve 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33352 1228 10.6.2019 k návrhu směny části pozemku parc. č. 21/1, vč. panelů na pozemku 
umístěných, v k.ú. Liboc ve vlastnictví fyzické osoby za pozemek parc. č. 
648/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví hl.m. Prahy 

R-33078 1229 10.6.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Modřany 

R-33424 1230 10.6.2019 k návrhu na přiznání odměny bývalému řediteli příspěvkové organizace v 
působnosti odboru ZDR MHMP 

R-33037 1231 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT 

R-33087 1232 10.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 
1/179 

R-33232 1233 10.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 

R-33129 1234 10.6.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a 
Mateřská škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 756/28 

R-33371 1235 10.6.2019 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Mateřská škola a 
Základní škola, Praha 9, Bártlova 83, v rejstříku škol a školských zařízení 
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R-32246 1236 10.6.2019 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, 
198 00  Praha 9, s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště 
potravinářské, Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111, s účinností od 
1.7.2019, s tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, 
závazky a majetek, bude příspěvková organizace Střední odborné učiliště 
gastronomie a podnikání, se sídlem Za Černým mostem 362/3, Hloubětín, 
198 00 Praha 9 

R-33113 1237 10.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na 
dotační program "Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence 
rizikového chování na rok 2019" 

R-33361 1238 10.6.2019 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2019 v kap. 0416 na 
základě "Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a 
jejich finanční náročnosti R 44 - 99 k 28.02.2019, k 31.03.2019 a 
30.04.2019" 

R-33105 1239 10.6.2019 k návrhu smlouvy o partnerství se společností EDUin, o.p.s. 

R-33254 1240 10.6.2019 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. 
Prahy na Hry IX. Letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 v 
Libereckém kraji 

R-32774 1241 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, 
mládež a sport 

R-33329 1242 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 19 

R-33449 1243 10.6.2019 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na 
dotační program "Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a 
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019" 

R-33285 1244 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 
- školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 8 na realizaci 
intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky základních škol s 
odlišným mateřským jazykem na území hl.m. Prahy 

R-33188 1245 10.6.2019 k revokaci usnesení Rady HMP č. 738 ze dne 23.4.2019 k návrhu na 
poskytnutí dotací v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2019 na 
základě Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a 
mládeže na území hl.m. Prahy 

R-33199 1246 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí dotací v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na 
rok 2019 na základě Celoměstských programů podpory sportu a 
tělovýchovy v hl.m. Praze - programy I., II. A. 1 a II. A. 2, III. A, III. B a III. C 

R-32904 1247 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování projektu 
Společně čelíme výzvám II 

R-32953 1248 10.6.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkové organizace Galerie 
hl.m. Prahy v roce 2019 

R-33209 1249 10.6.2019 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-33305 1250 10.6.2019 k návrhu na pronájem služebních bytů hl.m. Prahy a na pronájem jiného 
služebního bytu 
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R-33583 1251 10.6.2019 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hl.m. Prahy 
obdržených výnos z daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., 
o dani z hazardních her, a jako odvod z loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., v 
období od 1.1.2019 do 31.5.2019 

R-33041 1252 10.6.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1538/211 v k.ú. Řeporyje do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

R-32976 1253 10.6.2019 k návrhu na schválení uzavření nájemních smluv a dodatků k nájemním 
smlouvám, uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke smlouvě o výpůjčce a 
k návrhům na výpovědi nájemních smluv a dohody o ukončení nájemní 
smlouvy 

R-33507 1254 10.6.2019 k návrhu programu jednání 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
20.6.2019 

 


