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 P R O G R A M  
 19. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 5. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 18. jednání Rady HMP ze dne 17. 5. 2016  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 21932 k návrhu na udělení čestného občanství 

hlavního města Prahy Kamile Moučkové 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 21930 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Ivanu Klímovi 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 JUDr.Novaková 

4. 21935 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Olbramu Zoubkovi 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 JUDr.Novaková 

5. 21931 k návrhu na udělení čestného občanství 
hlavního města Prahy Jiřímu Suchému 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 JUDr.Novaková 

6. 21690 k návrhu Nařízení, kterým se stanoví 
podmínky k zabezpečení požární ochrany 
v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.30 Mgr.Barták 

7. 21677 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 
zakázce "Výstavba zařízení na zpracování 
bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve 
Slivenci - dodatečné stavební práce" a 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
DIL/54/11/009162/2015 mezi hl.m. 
Prahou a společností Porr a.s. 
 
- předáno 18.5.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.35 RNDr.Kyjovský 

8. 21900 k návrhu postupu hl. m. Prahy v 
souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra 
ve věci změny stanov společnosti 
Operátor ICT, a.s. 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.40  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 22013 k návrhu na poskytnutí účelových dotací 

městským částem hl. m. Prahy 
obdržených jako odvod 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., v  období 
od 1.1.2016 do 30.4.2016 
 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

9.45 JUDr.Thuriová 

10. 21979 k návrhu postupu HMP ve věci pozemků 
a budovy v k.ú. Žižkov ve vlastnictví ČR 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50  

11. 21200 k záměru odboru SVM MHMP na 
realizaci významné veřejné zakázky 
"Dodávka elektřiny a zemního plynu pro 
veřejné osvětlení na území hlavního 
města Prahy na roky 2017 a 2018" 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Svoboda 

12. 21638 k návrhu na využití/nevyužití  zákonného 
předkupního práva ke třem stavbám bez 
čp./če. na pozemcích ve vlastnictví hl. m. 
Prahy v k.ú. Dejvice 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.00 Ing.Svoboda 

13. 21875 k návrhu na využití/nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy v 
k.ú. Dejvice 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.05 Ing.Svoboda 

14. 21001
A 

k oznámení záměru MČ Praha 5 na prodej 
věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených do správy městské části Praha 
5, bytového domu č.pop. 269 s pozemkem 
v k.ú. Smíchov, předloženého 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 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Lacko 10.10 Ing.Svoboda 

15. 21753 k návrhu na využití finančních prostředků 
příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hadrava 10.15 Ing.Svoboda 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 21575 k návrhu na poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Praha 1 z kap. 
07 - BEZPEČNOST 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hadrava 10.20 Mgr.Barták 

17. 21609 k návrhu koncepce výstavby a 
rekonstrukce hasičských zbrojnic, 
dovybavení Jednotek SDH ve 
střednědobém výhledu do roku 2018 a s 
tím spojených úprav rozpočtu 
kapitálových výdajů vlastního hlavního 
města Prahy v roce 2016 v kapitole 07 - 
Bezpečnost a poskytnutí účelových 
investičních dotací městským částem hl. 
m. Prahy 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hadrava 10.25  

18. 21643 k návrhu realizace předání pevných staveb 
protipovodňových opatření HMP a 
dokončení jejich oprav 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hadrava 10.30  

19. 20634 k záměru odboru OTV MHMP na 
realizaci veřejné zakázky  "aktualizace 
studie projektu Rekonstrukce náměstí 
Jana Palacha" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

20. 21897 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 
0024-Novákova zahrada 
 
- předáno 19.5.16 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Vermach,Ph.D. 
 
 

21. 22018 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby "Vypracování ekonomické analýzy 
otázek práva veřejné podpory pro účely 
doplnění právní argumentace ve stížnosti 
HMP k Evropské komisi" 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.45 Mgr.Chroustová 
MBA 
 

22. 21705 k návrhu na udělení finančních prostředků 
formou daru na akci spojenou se 700. 
výročím narození Karla IV. v roce 2016 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Wolf 10.50 Mgr.Skalický 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
23. 21589 k návrhu úpravu rozpočtu v kap. 0504 a 

použití fondu investic příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy na rok 2016 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hodek 10.55 PhDr.Klinecký 
 

24. 21338 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace spolku HEWER, z.s. z kap. 0546 v 
roce 2016 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hodek 11.00 PhDr.Klinecký 
 

25. 21925 k návrhu na udělení účelové dotace na 
podporu aktivit v oblasti plánování 
sociálních služeb, mapování 
bezbariérovosti a bezdomovectví na 
lokální úrovni městským částem hl.m. 
Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2016 
 
 
 

radní Hodek 11.05 PhDr.Klinecký 
 

26. 21847 k projektovému záměru "Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v 
krajské síti sociálních služeb na území hl. 
m. Prahy" financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost 
 
 
 

radní Hodek 11.10 PhDr.Klinecký 
 

27. 21641 k návrhu na využití prostředků z fondu 
investic, z rezervního fondu a fondu 
odměn příspěvkové organizace Správa 
pražských hřbitovů a z fondu investic 
příspěvkové organizace Pohřební ústav hl. 
m. Prahy na II. čtvrtletí 2016 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní Hodek 11.15 Ing.Svoboda 

28. 22052 ke konceptu odboru projektového řízení 
 
 
 

radní  
Ropková 
 
 

11.20 Mgr.Ferulíková 

29. 21934 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Pedagogicko-
psychologická poradna pro Prahu 10, se 
sídlem 106 00 Praha 10 - Zahradní Město, 
Jabloňová 3141/30a 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní 
Ropková 

11.25 Mgr.Němcová 
Mgr.Kubíčková 

30. 21335 k vyloučení nabídky uchazeče EMV s.r.o. 
z řízení veřejné zakázky "Gymnázium, Na 
Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba 
jídelny" 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní 
Ropková 

11.30 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
31. 21341 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a 

uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
na provedení veřejné zakázky 
"Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - 
přístavba jídelny" v objektu Gymnázia, 
Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4 
 
- předáno 18.5.16 
 

radní 
Ropková 

11.35 Mgr.Němcová 

32. 22053 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Audit 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy – 
Správa pražských hřbitovů“ 
 
- předáno 18.5.16 
 

ředitelka 
MHMP  

11.40 Ing.Svoboda 

33. 21635 ke zrušení usnesení Rady HMP č.3304 ze 
dne 19.12.2014 k záměru odboru služeb 
na realizaci veřejné zakázky "Dodávky 
tiskopisů, tiskařské a grafické práce", k 
vyloučení a návrhu na výběr nejvhodnější 
nabídky v řízení této veřejné zakázky 
 
- předáno 18.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.45 Ing.Pekárková 

34. 21709 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výmalba veřejných a skladových prostor 
Nové radnice“ 
 
- předáno 18.5.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.50 Ing.Pekárková 

35. 21887 k revokaci usnesení Rady HMP č.537 ze 
dne 15.3.2016 k využití městských 
reklamních ploch JCDeacaux pro potřeby 
hl. m. Prahy na období od 12.4.2016 do 
4.7.2016 
 
- předáno 18.5.16 
 

ředitelka 
MHMP  

11.55 Ing. at  Ing. Berková 
 

36. 21611 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.00 Ing.Dederová 

37. 21819 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1219  
ze dne 17.5.2016 k návrhu programu 
jednání 17. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 26.5.2016 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.05  

38.  Podání  12.10  
39.  Operativní rozhodování Rady HMP    
40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 21669 k návrhu na přijetí příspěvků cizích 

subjektů za 1. čtvrtletí 2016 a 
neinvestičních transferů od MČ Praha 5 
na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti 
zajišťované autobusovou dopravou PID a 
na úpravu rozpočtu v rámci běžných 
výdajů pro PID v kapitole 03 - Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 21406 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 21848 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0464 a 
kap. 0264 - SVC MHMP 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 
 

  

4. 21881 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
11 k podání žádosti o investiční dotaci z 
Ministerstva vnitra na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky CAS 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 21795 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
určených pro MČ HMP na sociálně-
právní ochranu dětí a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a k návrhu na jeho poskytnutí 
MČ Praha 1-22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 21839 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 3, Praha 4 a Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 21840 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 účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 18 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 21842 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra v rámci programu 
Bezpečnostní dobrovolník a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 21843 k návrhu na přijetí účelových 

neinvestičních transferů ze státního 
rozpočtu z Ministerstva kultury na 
kulturní aktivity a k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 21846 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 

  

11. 21849 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 21874 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 21888 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra v rámci programu 
Bezpečnostní dobrovolník určeného 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 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 21903 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 MČ Praha 3, Praha 6 a Praha 12 a k 
návrhu na vrácení neinvestičního 
příspěvku Úřadu práce ČR 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 21917 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 21919 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 

  

17. 21921 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 21480 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro trasy městské kolejové dopravy  pro 
stavbu  spočívající v „Rozšíření sítě UPC 
v lokalitě ulic Vinohradská, Budečská, 
Anglická a Škrétova“ na pozemcích parc. 
č. 4098/1, 4149, 4142, 4143, 4150, 4157, 
4147/1, 4155/1 a 4171 v k.ú. Vinohrady, 
Praha 2 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

  

19. 21579 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 2910/203 , parc.č. 2910/264 , parc. 
č. 2910/320, parc.č. 2910/321 v k.ú. Nusle 
a  parc.č. 2511/6  v k.ú. Hloubětín 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 Grabein 
Procházka 

  

20. 21758 k návrhu na úplatné nabytí veřejného 
osvětlení, vodovodních řadů a 
kanalizačních stok v k.ú. Březiněves z 
vlastnictví Březiněves, a.s. do vlastnictví 
hl. m. Prahy a přijetí finančního daru ve 
výši 19.000,- Kč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 21666 k návrhu směny pozemku parc. č. 615/3 o 
výměře 16 m2 v k. ú. Kamýk za část 
pozemku parc.č. 580/39 o výměře 21 m2 
v k. ú. Kamýk 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 21614 k návrhu na udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 21015 k návrhu na udělení souhlasů s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 21549 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 
a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření I. 
 

radní 
Plamínková 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 21399 k uzavření Dohody o zániku smlouvy o 

dílo ze dne 28.11.2013 na stavbu 
„Provedení nutných zabezpečovacích 
prací spočívajících v odstranění 
havarijního stavu částí staveb v ulicích 
Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky“ 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 21720 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 21450 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce 
části pozemku ve vlastnictví HMP, 
svěřeného do správy OCP MHMP 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 21526 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmů 
bytů v domech hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

29. 21022 k návrhu na souhlas s výpovědí nájmu 
bytů v domech hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

30. 21617 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   

31. 21595 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytů hl. m. Prahy seniorům 
 

radní Lacko   

32. 21455 k návrhu na způsob pronájmu bytů a  
uzavření nájemních smluv k bytům hl. m. 
Prahy na základě výsledků výběrových 
řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření 
smlouvy o nájmu bytu 
 

radní Lacko   

33. 21570 k návrhu na schválení prodloužení doby 
nájmu bytů hl.m. Prahy 
 

radní Lacko   

34. 20368 k návrhu na vyslovení 
souhlasu/nesouhlasu s pronájmem jiného 
bytu dle "Pravidel pronájmu a 
prodlužování doby nájmu bytů a 
ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ" 
 

radní Lacko   

35. 21816 k návrhu na udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele k přijetí dědictví 
  

radní Hodek   

36. 21805 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na rozvojový program "Zajištění 
bezplatné přípravy k začlenění do 
základního vzdělávání dětí osob se státní 
příslušností jiného členského státu 
Evropské unie" 
 

radní  
Ropková 
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37. 21187 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Praha 
10, V Úžlabině 320 
 

radní  
Ropková 

  

38. 21619 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 
1016 a 0680 . OPP MHMP v roce 2016 
 

radní Wolf   

39. 21796 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti OZV MHMP v r. 2016 
 

radní Wolf   

40. 21768 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitol 06 a 
09 v roce 2016 
 

radní Wolf   

41. 21307 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a 
schválení smlouvy o dílo na 
Zdokumentování hranic Pražské 
památkové rezervace pomocí filmového 
záznamu a fotografií 
 

radní Wolf   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

21863 Informace o využití externích právních služeb odbory Magistrátu hl. m. Prahy a 
Městskou policií hl. m. Prahy ve II. pololetí 2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

21695 Informace - Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované 
hlavním městem Prahou za rok 2015 
 

radní Lacko 

21995 Informace k průběhu prací na přípravě návrhu obecně závazné vyhlášky o 
stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního 
města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 
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