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 P R O G R A M  
 29. jednání Rady HMP, které se koná dne 5. 9. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 29. 8. 2017 
                           - zápis ze 7. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 31. 8. 2017 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 26894 ke stavu čerpání finančních prostředků 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní 
Ropková 

9.10 Ing.Andrle 

3. 26806 ke schválení projektů v rámci 21. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní 
Ropková 

9.15 Ing.Andrle 

4. 26805 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

9.20 Ing.Andrle 

5. 26807 ke schválení projektů v rámci 23. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 31.8.17 
 

radní 
Ropková 

9.25 Ing.Andrle 

6. 26750 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2327 ze 
dne 20. 9. 2016 k vyhlášení 24. výzvy k 
předkládání projektových žádostí v rámci 
prioritní osy 1 Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR a ke schválení 
projektů v rámci 24. výzvy Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

9.30 Ing.Andrle 

7. 26898 návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 
Sb., kterou se vydává Statut hlavního 
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
 
- předáno 31.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

9.35 JUDr.Havel 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 26718 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1581 ze 

dne 27. 6. 2017 k záměru odboru 
informatiky MHMP na realizaci veřejné 
zakázky "Podpora a rozvoj programového 
vybavení stávajícího systému spisové 
služby pro MHMP a Městskou policii 
Praha“ a ke schválení dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. INO/40/03/003376/2017 o 
poskytování služeb podpory 
programového vybavení stávajícího 
ekonomického systému HMP 
 
- předáno 31.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.40 Ing.Fialka,MBA 
 

9. 26841 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Rámcová 
dohoda na dodávky kamer a výstavbu 
kamerových stanovišť Městského 
kamerového systému hl. m. Prahy" a ke 
jmenování komise 
 
- předáno 31.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.45 Ing.Fialka,MBA 
 

10. 26660 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky "Zabezpečení 
nepřetržité provozuschopnosti Městského 
kamerového systému hl. m. Prahy" a ke 
jmenování komise 
 
- předáno 31.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.50 Ing.Fialka,MBA 
 

11. 26573 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Dodávka, 
implementace a podpora nástroje na 
vyhodnocování bezpečnostních událostí 
SIEM (Security Information and Event 
Management ) z informačních systémů 
MHMP “ a ke jmenování komise 
 
- předáno 31.8.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 
 

9.55 Ing.Fialka,MBA 
 

12. 26716 ke Strategii rozvoje tramvajových tratí v 
Praze do roku 2030 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Mgr.Gillar, g.ř. 
DP HMP 
 

13. 26741 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů MHMP - RFD SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 30.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.05 Ing.Kaas 

14. 26939 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.10 Ing.Kaas 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 26944 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.15 Ing.Kaas 

16. 26937 Úprava rozpočtu běžných výdajů MHMP 
- RFD SK v kapitole 03 – Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.20 Ing.Kaas 

17. 26940 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.25 Ing.Kaas 

18. 26942 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů MHMP - RFD SK v 
kapitole 03 – Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.30 Ing.Kaas 

19. 26943 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 – 
Doprava 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.35 Ing.Kaas 

20. 26955 k návrhu na zajištění financování: 
1) větších oprav běžné údržby 
komunikací, jejich součástí a příslušenství 
2) oprav odvodnění komunikací na území 
hl. m. Prahy ve správě TSK hl. Prahy, a.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.40 Ing.Kaas 

21. 26757 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - 
Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k 
úpravě rozpočtu hl.m. Prahy 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.45 Ing.Kaas 

22. 26965 k přidělení mimořádných finančních 
prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2017 pro Městskou část Praha - 
Vinoř 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.50 Mgr.Fáberová 
F.Švarc, starosta 
MČ Praha- 
Vinoř 

23. 26268 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace městským částem na vybudování 
fitparků na vrub kapitoly 0464 
 
- předáno 30.8.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.55 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
24. 26701 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního 

města Prahy za 1. pololetí 2017 
 
- předáno 31.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.00 Ing.Prajer 
Ing.Vlk 
JUDr.Thuriova 
Ing.Melkesová 
J.Rak,BBA 
 

25. 26924 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy a poskytnutí účelových 
investičních a neinvestičních dotací 
městským částem hl. m. Prahy 
 
- předáno 30.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.05  

26. 26912 k návrhu finančních vztahů k městským 
částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního 
hl. m. Prahy na rok 2018 
 
- předáno 30.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

11.10  

27. 26481 k přípravě projektu Palmovka 2030 
 
- předáno 18.7.17 
- přerušeno 18.7.17 
- výměna USN – 7.8.17 
- přerušeno 15.8.17 
- přerušeno 29.8.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.15 Ing.Dobrovský 

28. 26052 k pilotnímu projektu revitalizace 
pražských sídlišť a Plánu revitalizace 
vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.20 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

29. 26347 ke Koncepční studii rekonstrukce ulic 
Veletržní, Dukelských hrdinů, části ulice 
Strojnická a přilehlých prostorů 
 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

11.25 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

30. 26502 k návrhu směny části pozemku parc.č. 
2503/1, části pozemku parc.č. 2633/1 a 
pozemku parc.č. 4896/4 v k.ú. Smíchov 
ve vlastnictví družstva Garáže Popelka, 
družstvo za pozemek parc.č. 2503/3 a 
části pozemku parc.č. 4896/1 v k.ú. 
Smíchov ve vlastnictví hl.m. Prahy 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.30 J.Rak,BBA 
 

31. 26038 k návrhu na úplatný převod části pozemků 
parc.č. 764/1, parc.č. 764/9, parc.č. 
764/111, parc.č. 764/118, parc.č. 764/253 
a pozemku parc.č. 764/114 vše v k.ú. 
Jinonice 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.35 J.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
32. 22621 k návrhu na úplatné nabytí pozemků pod 

oblouky Negrelliho viaduktu z vlastnictví 
Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy a k návrhu uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí nájemní mezi hl.m. 
Prahou a ČSAD Praha holding a.s. 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

11.40 J.Rak,BBA 
 

33. 26663 k návrhu na dočerpání alokovaných 
finančních prostředků na granty hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2017 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Lacko 11.45 PhDr.Klinecký 

34. 26390 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy v oblasti zdravotnictví pro 
rok 2018 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Lacko 11.50 PhDr.Klinecký 

35. 26183 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 1 
(Nemocnice Na Františku) a úpravu 
rozpočtu v kap. 05 v roce 2017 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Lacko 11.55 PhDr.Klinecký 

36. 26333 k návrhu na schválení uzavření 
notářského zápisu 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Lacko 12.00 Ing.Tunkl 

37. 26865 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace MČ Praha 
15, MČ Praha 20 a MČ Praha-Satalice 
 
- předáno 31.8.17 
 

radní Lacko 12.05 Ing.Tunkl 

38. 26881 ke schválení memoranda o spolupráci na 
rozvoji, budoucím využití a správě 
Trojské kotliny v okolí Císařského 
ostrova 
 

radní 
Plamínková 

12.10 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 
 

39. 26066 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 
02 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní 
Plamínková 

12.15 Ing.Vlk 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
40. 25432 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 
02 
 
 
 

radní 
Plamínková 

12.20 Ing.Vlk 

41. 26735 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1723/5 v k. ú. Slivenec do vlastnictví 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní 
Plamínková 

12.25 Ing.Vlk 

42. 26704 
 
  VH 

ke změně názvu společnosti a rozšíření 
předmětu podnikání společnosti 
Rozvojové projekty Praha, a.s. 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Wolf 12.30  

43. 26683 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku  
Podpora kongresové turistiky v Praze 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Wolf 12.35 Mgr.Cipro 
zástupce AK 

44. 26733 k návrhu na vyhlášení dotačního řízení 
hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 
- předáno 31.8.17 
 

radní Hodek 12.40 PhDr.Klinecký 

45. 26732 k návrhu na vyhlášení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2018 v oblasti 
sociálních služeb v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- předáno 31.8.17 
 

radní Hodek 12.45 PhDr.Klinecký 

46. 26804 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 
- předáno 30.8.17 
 

radní Hodek 12.50 PhDr.Klinecký 

47. 26921 k revokaci usnesení Rady HMP č.358 ze 
dne 21.2.2017 k návrhu na udělení dotace 
hlavního města Prahy pro rok 2017, v 
oblasti sociálních služeb v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy - podpora registrovaných sociálních 
služeb a úpravu rozpočtu v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 12.55 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
48. 26740 k návrhu na udělení dotace hlavního 

města Prahy v oblasti sociálních služeb v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního 
města Prahy - podpora registrovaných 
sociálních služeb - dofinancování a 
úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 13.00 PhDr.Klinecký 

49. 26742 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2017 - II. 
 
 
 

radní Hodek 13.05 PhDr.Klinecký 

50. 26873 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2017 
 
 
 

radní Hodek 13.10 PhDr.Klinecký 

51. 26307 k návrhu programu jednání 29. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 14.9.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

13.15  

52.  Podání  13.20  
53.  Operativní rozhodování Rady HMP    
54.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 26869 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 

  

2. 26005 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dům 
dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM v 
působnosti odboru SVC MHMP 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

  

3. 26897 k návrhu na změnu charakteru části 
investiční dotace poskytnuté MČ Praha 13 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 26945 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
MČ Praha 1 na bezpečnostní opatření a 
městský kamerový systém 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 26915 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Újezd k žádosti o dotaci z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 26549 k návrhu na úhradu pokut za opožděné 
podání daňového tvrzení k dani z převodu 
nemovitostí a k dani z nabytí nemovitých 
věcí Městskou částí Praha 2, Městskou 
částí Praha 4, Městskou částí Praha 6, 
Městskou částí Praha 7, Městskou částí 
Praha 9, Městskou částí Praha 10, 
Městskou částí Praha 13, Městskou částí 
Praha 15, Městskou částí Praha 16, 
Městskou částí Praha 20, Městskou částí 
Praha 22,  Městskou částí Praha - 
Běchovice, Městskou částí Praha - 
Benice, Městskou částí Praha - 
Březiněves, Městskou částí Praha - 
Koloděje, Městskou částí Praha - 
Lysolaje, Městskou částí Praha - Nedvězí, 
Městskou částí Praha - Přední  Kopanina 
a Městskou částí Praha - Slivenec 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 26815 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
8. 26858 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace MČ Praha 22 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 26895 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 26900 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 26903 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na kulturní aktivity 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 26905 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 26987 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
MČ Praha - Koloděje 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 26319 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č.  140/6, 140/7 a 140/8 k.ú. Nedvězí 
u Říčan 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 26650 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 5698 v k. ú. Záběhlice z vlastnictví 
Českých drah, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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16. 26316 k návrhu na úplatný převod pozemku 

parc.č. 3503 v k.ú. Libeň z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví pana MUDr. 
Jiřího Nováka 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 26589 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 558/1 o výměře 24 m2 
k.ú.Kobylisy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 26759 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 2584/268 o výměře 54 m2 k.ú. 
Břevnov 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 26774 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy  
mezi hl. m. Prahou a Českou republikou - 
Státním pozemkovým úřadem na nájem 
pozemků v k.ú. Královice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 26771 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Dětský domov Charlotty 
Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 
0505 v roce 2017 
 

radní Lacko   

21. 26691 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   

22. 26736 k návrhu OCP na uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o výpůjčce č. 
D/23/000283/98 uzavřenou se 
Starokatolickou církví v ČR, kterým se z 
důvodu rekonstrukce vyjímají z výpůjčky 
objekty Kaple sv. Kříže, Kaple Božího 
hrobu a Čtrnácti zastavení Křížové cesty 
 

radní 
Plamínková 

  

23. 26730 k návrhu OCP na uzavření Dohody o 
převodu práv a povinností nabytých z 
územního rozhodnutí vydaného ke stavbě 
"Areál údržby obory Hvězda a dětský 
areál zdraví" Praha, Liboc se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516 
 

radní 
Plamínková 

  

24. 26336 k uzavření Dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě NAP/21/03/005401/2010 pro 
stavbu č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U 
Arborky 
 

radní 
Plamínková 

  

25. 26755 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace Veřejné archeologii z. s., z kap. 
0680 v roce 2017 
 

radní Wolf   
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26. 23982 k návrhu na změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Akademie 
řemesel Praha - Střední škola technická, 
se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 
Praha 4 
 

radní 
Ropková 

  

27. 26782 k návrhu na povolení výjimky z 
nejnižšího stanoveného počtu dětí v 
přípravné třídě základní školy v 
příspěvkové organizaci Základní škola 
pro zrakově postižené, Praha 2, nám. 
Míru 19 
 

radní 
Ropková 

  

28. 26751 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů a Podmínek 
realizace 8. výzvy v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

29. 26792 ke schválení textu Podmínek realizace 9. 
výzvy v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

30. 26793 ke schválení textu Podmínek realizace 11. 
výzvy v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR 
 

radní 
Ropková 

  

31. 26628 k vyhlášení 32. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 1 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

32. 26776 ke schválení aktualizace dokumentu 
Stanovení snížených odvodů a méně 
závažných porušení smlouvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR (verze 1.3., s platností od 1. 9. 2017) 
 

radní 
Ropková 

  

33. 25940 k přijetí dotace ze státního rozpočtu do 
rozpočtu hl. m. Prahy a k úpravě rozpočtu 
hl. m. Prahy za účelem financování 
projektů z Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR v roce 2017 
 

radní 
Ropková 

  

34. 26837 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
9.8.2017 do 15.8.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

26925 Informace - zprávy představenstva  společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. ke 
dni 30.6.2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 
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