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 P R O G R A M  
 14. jednání Rady HMP, které se koná dne 19. 4. 2016 

 
od 10.15 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 10. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 12. 4. 2016 
                           - zápis z 13. jednání Rady HMP ze dne 12. 4. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.15 – 10.25  
2. 20851 k záměru odboru OCP MHMP na 

realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve 
Slivenci - dodatečné stavební práce" 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

10.25 RNDr.Kyjovský 

3. 20564 k záměru odboru strategických investic 
MHMP na realizaci veřejné zakázky - 
stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba 
a 
k návrhu usnesení Rady HMP předložit 
Zastupitelstvu HMP ke schválení 
originární nabytí vlastnického práva k 
nemovitostem do majetku hl.m. Prahy na 
základě této veřejné zakázky 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.30 Ing.Prajer 

4. 21412 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti PPF banka a.s. 
konané dne 26. 4. 2016 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

10.35  

5. 21208 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2016 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní Lacko 10.40 PhDr.Klinecký 
 

6. 21171 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0544 v roce 2016 
 
- předáno 14.4.16 
 

radní Lacko 10.45 PhDr.Klinecký 
 

7. 21501 k fúzi Pražská plynárenská hodling a.s. a 
Pražská plynárenská, a.s. 
 
 
 

radní Lacko 10.50  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 21504 k dalšímu postupu hl. m. Prahy ve věci 

výplat odměn z podílu na zisku (tantiém) 
statutárním orgánům v obchodních 
společnostech se 100% a majoritní 
majetkovou účastí hl. m. Prahy 
 
 
 

radní Lacko 10.55  

9. 20386 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci veřejné zakázky na služby s 
názvem "Ostraha objektů - Blok č. VII" 
zadávané na základě rámcové smlouvy a 
ke jmenování komise 
 
- předáno 24.2.16 
- odloženo 26.2.16 
 

radní Hadrava 11.00 Ing.Svoboda 
zástupce TPD, 
s.r.o. 

10. 20502 k vypracování koncepční studie ulic 
Veletržní ,Dukelských hrdinů, části ulice 
Strojnická a přilehlých prostorů 
 
- předáno 13.4.16 

radní  
Plamínková, 
primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.05 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
 

11. 21580 k pořízení návrhu zadaní úprav ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - 1.část 
 

radní  
Plamínková 
 

11.10 Ing.arch. 
Hlaváček, ředitel 
IPR HMP 
Ing.Haramul 
Starostové MČ 
hl.m. Prahy 
 
 

12. 19505 k revokaci usnesení  RHMP č. 467 ze dne 
28.3.06 - k návrhu na úplatné nabytí části  
pozemku č. 1599/1( vedených ve 
zjednodušené evidenci jako PK 407,PK 
408,PK 409,PK 241/24,PK 241/41,PK 
241/49,PK 403,PK 241/65,PK 241/78 a 
PK 405) a pozemků parc. č. 1599/3, 
1582/5 a 1600 v kat. území Dolní 
Počernice do vlastnictví hl. m. Prahy pro 
realizaci stavby č. 0134" TV Dolní 
Počernice", etapa 0005-VINICE". 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

11.30 Ing.Vermach,Ph.D. 

13. 21080 k záměru odboru technické vybavenosti 
na realizaci veřejné zakázky stavba č. 
0138 TV Kunratice, etapa 0009 K 
Zeleným domkům 
 
 
 

radní  
Plamínková 
 

11.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 21279 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 

výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 8548 Kanalizační sběrač 
H - prodloužení do Běchovic, etapa 0004 
Stoka H4 Svépravická 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

11.40 Ing.Prajer 

15. 20919 Stavba č. 6963  Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0001 - Nová vodní linka - Dodatek 
č.6 Souhrnu smluvních dohod 
+ CD 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

11.45 Ing.Prajer 

16. 21371 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Restaurátorská 
obnova vstupní novogotické brány u 
Místodržitelského letohrádku ve 
Stromovce 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní 
Plamínková 

11.55 RNDr.Kyjovský 

17. 21271 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku Provozování sběrného dvora na 
území správních obvodů Praha 5 
 a Praha 13 
 
- předáno 14.4.16 
 

radní 
Plamínková 

12.00 RNDr.Kyjovský 

18. 21206 k povolení 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 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní  
Plamínková 
 

12.05 Ing.Vacínová 

19. 21422 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1897, 1898, 1899/2, 1904/1, 
1904/2, 1904/3, 1904/4 a 1904/7 v k.ú. 
Bubeneč 
 
 
 

radní  
Plamínková 
 

12.10 Ing.Svoboda 

20. 20579 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v 
k.ú. Troja z vlastnictví Luboše Kračmara 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 
 

radní Wolf 12.15 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
21. 21065 schválení částečného přenechání prostor 

Hudebního divadla v Karlíně k divadelní 
činnosti Národnímu divadlu - scéně Státní 
opera Praha 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní Wolf 
 

12.20 Mgr.Cipro 
Bc.Kulhánek 
 

22. 21199 k určení lokalit pro vybudování 
venkovních sportovišť na území hl. m. 
Prahy a shromáždění podkladů k realizaci 
kampaně sport v Praze v číslech v rámci 
projektu Praha Evropské hlavní město 
sportu 2016 
 
- předáno 13.4.16 
 

radní Wolf 
 

12.25 Mgr.Fáberová 
 

23. 21463 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 
uzavření rámcové smlouvy se čtyřmi 
uchazeči ve veřejné zakázce s názvem 
"Poskytování právních služeb pro potřeby 
odboru kontrolních činností MHMP 2015-
2016" 
 
- předáno 13.4.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30 Ing.Ondráčková 

24. 19726 k návrhu na změnu složení komise pro 
posouzení hodnocení nabídek veřejné 
zakázky "Poskytování právních služeb pro 
potřeby hlavního města Prahy" 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.35 Mgr.Chroustová, 
MBA 

25. 21493 k návrhu programu jednání 16. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 28.4.2016 
a 29.4.2016 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.40  

26.  Podání  12.45  
27.  Operativní rozhodování Rady HMP    
28.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21440 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektů z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21249 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2015 do 
rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016 v 
kapitole 03 - Doprava na zajištění 
přípravy opatření k podpoře cyklistické 
dopravy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21267 k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy v roce 2016 o účelový 
investiční transfer ze SFDI na 
"Protihluková opatření na dokončených 
stavbách" pro OSI MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 21321 k návrhu na přijetí účelového investičního 
i neinvestičního transferu ze SFDI pro 
Technickou správu komunikací hl. m. 
Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2016 o tyto 
transfery 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 21345 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 21288 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT určený na financování programu 
"Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol a studentů 
vyšších odborných škol a konzervatoří na 
období leden-červen 2016" 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 21521 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2016 u škol a 
školských zařízení, zřizovaných hlavním 
městem Prahou a u škol a školských 
zařízení, zřizovaných městskými částmi 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 21434 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 21442 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 

vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 o vrácené finanční prostředky od 
soukromé školy ležící na území hlavního 
města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

10. 21018 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou daru Nadačnímu fondu 
Cesta ke vzdělání pro rok 2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

11. 21380 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Akademie 
tělesné výchovy a sportu PALESTRA - 
Vyšší odborná škola, spol. s r.o., se 
sídlem Slovačíkova 400, Praha 9, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

12. 21263 k návrhu odpovědi na stížnost zákonných 
zástupců žáků třídy 5. BG, zastoupených 
kontaktní osobou panem Ing. Petrem 
Honskusem, na postup ředitele 
Malostranského gymnázia, Praha 1, 
Josefská 7 a k návrhu opatření přijatého 
odborem školství a mládeže Magistrátu 
hlavního města Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

13. 21317 k návrhu na přijetí závazku hlavního 
města Prahy o poskytování  sociálních 
služeb 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

14. 21578 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k uzavření dohody s Úřadem práce České 
republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. 
Prahu za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku na jejich 
vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21577 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k uzavření dohody s Úřadem práce České 
republiky - krajskou pobočkou pro hl.m. 
Prahu za účelem vytvoření společensky 
účelného pracovního místa vyhrazeného 
pro uchazeče o zaměstnání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 21334 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 8 
k podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 21344 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

 



 7 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
18. 21369 k návrhu na přijetí neinvestičních 

transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na projekty 
financované v rámci finančních 
mechanismů EHP/Norska a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 21436 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů 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 4 a Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

20. 21441 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu 
poskytnutých v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 4 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

21. 21443 k návrhu na přijetí investičních transferů 
ze státního rozpočtu poskytnutých v 
souvislosti s financováním projektů 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 8 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

22. 21454 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 k 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

23. 21467 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na krytí 
nákladů za činnosti v oblasti zabránění 
vzniku, rozvoje a šíření onemocnění 
tuberkulózou a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 21481 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 20 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

25. 21484 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na 
specializační vzdělávání nelékařů a k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

26. 21325 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace Dětský 
domov Charlotty Masarykové ze státního 
příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a úprava rozpočtu v 
kap. 0505 v roce 2016 
 

radní Lacko   

27. 21031 k návrhu na úplatné postoupení 
pohledávek Hlavního města Prahy 
bytovým družstvům 
 

radní Lacko   

28. 21176 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 
 

radní Lacko   

29. 21358 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

30. 21183 k návrhu na uzavření dvou smluv o nájmu 
bytu ve vlastnictví hl.m. Prahy na základě 
výběrových řízení 
 

radní Lacko   

31. 21165 k návrhu změn v seznamu vybraných 
žadatelů o pronájem bytu z výstavby 
realizované Bytovým družstvem Kulatý 
Chodovec ve spolupráci s hl.m. Prahou a 
k výběru nových žadatelů o pronájem 
bytu z této výstavby 
 

radní Lacko   

32. 21306 k návrhu na přiznání odměny za II. 
pololetí roku 2015 řediteli příspěvkové 
organizace Správa služeb hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   

33. 21245 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem "Doplnění 
veřejného osvětlení - etapa I" 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34. 19453 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 - Velká Chuchle (pozemky v 
k.ú. Malá Chuchle a pozemky vč. staveb 
komunikací v k.ú. Velká Chuchle) 
 

radní Hadrava   

35. 20684 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 (pozemky v k.ú. Černý 
Most) 
 

radní Hadrava   

36. 20723 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 věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 20 (pozemek v k.ú. Horní 
Počernice) 
 

radní Hadrava   

37. 21421 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 15 (pozemky v k.ú. Hostivař) 
 

radní Hadrava   

38. 21438 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 15 (pozemky v k.ú. Horní 
Měcholupy) 
 

radní Hadrava   

39. 20875 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám a 
uzavření smluv o výpůjčce 
 

radní Hadrava   

40. 21209 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
568 v k.ú. Libeň ve vlastnictví společnosti 
DOWNDALE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 
Praha 2, IČO 281 95 060 za pozemek 
parc.č. 569 v k.ú. Libeň ve vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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41. 21090 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Hloubětín, Lahovice, Petrovice, 
Šeberov a Vysočany z vlastnictví České 
republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle §7 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

42. 21116 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 3115/2  v k.ú. Braník, parc.č. 
5765/9 v k.ú. Záběhlice a  parc.č. 1209/5  
v k.ú. Nebušice ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   

43. 21195 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 1403/1 k. ú. Troja z vlastnictví 
České republiky příslušnost hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví hlavního města Prahy 
dle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 

radní Hadrava   

44. 21525 k návrhu na zrušení komise Rady HMP s 
názvem "Řídící tým pro zpracování 
krajského Plánu odpadového hospodářství 
hl. m. Prahy" 
 

radní  
Plamínková 
 

  

45. 21223 k návrhu na navýšení neinvestiční dotace 
z poplatku za uložení odpadu na skládku 
Ďáblice městským částem Praha - Ďáblice 
a Praha - Březiněves 
 

radní  
Plamínková 
 

  

46. 20840 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti se společností Tereos 
TTD, a.s. 
 

radní  
Plamínková 
 

  

47. 20982 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti s Obcí Přezletice 
 

radní  
Plamínková 
 

  

48. 20842 k revokaci usnesení Rady HMP č.3285 ze 
dne 22.12.2015 k návrhu na uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 
lokality na napěťové hladině NN pro 
stavbu č. 00000 Náplavka Holešovice 
 

radní  
Plamínková 
 

  

49. 21129 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy pro 
stavbu „SSZ 0.706 Dřevčická - 
Počernická“, na pozemku parc. č. 803/9 v 
k.ú. Malešice, Praha 10 
 

radní  
Plamínková 
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50. 21332 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů OCP MHMP v kapitole 02 - 
městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

51. 20903 k návrhu na převod nevyčerpaných 
finančních prostředků (BV) z rozpočtu 
OTV MHMP 2015 do rozpočtu OTV 
MHMP 2016 
 

radní Wolf   

52. 21451 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

radní Wolf   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21528 Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných výzvou jednomu 
dodavateli odborem ochrany prostředí MHMP v období leden - březen 2016. 
 

radní 
Plamínková 

21537 Informace k sestavenému přehledu podaných podnětů na změny a úpravy ÚP SÚ 
hl.m. Prahy za období od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2015 
 

radní 
Plamínková 

21540 Informace k harmonogramu dokončení a schválení aktualizace Strategického plánu 
hl. m. Prahy 
 

radní  
Plamínková, 
primátorka 
hl.m. Prahy, 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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