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 P R O G R A M  
24. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 6. 2019 

 
od 10.00 hod. 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 22. jednání Rady HMP ze dne 3. 6. 2019 

-  zápis z 23. jednání Rady HMP ze dne 10. 6. 2019 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  10.00 – 10.10  
2. 32722 k přípravě stavby „Podjezd Bubny“ 

 
 
- předáno 11. 6. 2019 
 

náměstek 
primátora 
Hlaváček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.10 Mgr. Boháč – 
ředitel IPR HMP 
 
 
 
 
 

3. 33399 k návrhu Memoranda o spolupráci při 
realizaci projektu "Měření emisí vozidel v 
silničním provozu" 
 
- elektronicky  

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 
náměstek 
primátora 
Scheinherr 
 

10.15 Mgr. Macháček 
 
 

4. 33324 
 
 

 

k návrhu na poskytnutí finančního daru 
České republice – Krajskému ředitelství 
policie hl.m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy 
kap. 07 – BEZPEČNOST  
 
 

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček  

10.20 Mgr. Macháček 

5. 32886 k návrhu na volbu členů dozorčí rady 
NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ 
PRAHA 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.25 Mgr. Macháček  
 
 
 
 
 

6. 33651 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m.  
Prahy v kap. 07 - bezpečnost a  
k poskytnutí účelových dotací MČ hl.m. 
Prahy na činnost jednotek sborů 
dobrovolných hasičů pro rok 2019 a 
rekonstrukci služeben policie  
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.30 Mgr. Macháček  

7. 33296 k vyhlášení klimatického závazku hl.m. 
Prahy  
 
 

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.35 RNDr. Kyjovský  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 33411 k návrhu OCP MHMP na navýšení 

celkových nákladů a úpravu rozpočtu na 
akci "Pavilon goril - nový" v Zoologické 
zahradě hl.m. Prahy 
 
- elektronicky  

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

10.40 RNDr. Kyjovský 

9. 33641 k návrhu Akčního plánu výsadby stromů 
v Praze  
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.45 RNDr. Kyjovský 

10. 33402 k záměru na realizaci veřejné zakázky 
„Zajištění celoplošného nádobového sběru 
bioodpadu rostlinného původu na území 
hl.m. Prahy pro období 1. 1. 2020 – 31. 7. 
2026“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.50 RNDr. Kyjovský 

11. 32897 
 
 

 

k návrhu na poskytnutí účelové neinvestičn  
dotace pro Toulcův dvůr, z.s. pro rok 2020 
 
- elektronicky 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

10.55 RNDr. Kyjovský 
 

12. 33434 
 

 
 
 

k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 44151 
TV Rekonstrukce stoky D; stavební práce“ 
 
 
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.00 Ing. Prajer 
 
 
 
 

13. 33617 k úpravě rozpočtu v kapitole 01, 02, 07, a 
10  
 
 

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

11.05  

14. 33428 k doporučení pro zastupování hl. m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Zdroj pitné vody 
Káraný, a.s. konané dne 21. 6. 2019 
 
- elektronicky  

 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

11.10  
 
 
 
 
 
 

15. 33520 
 
 

 
 

k záměru odboru investičního MHMP na 
realizaci veřejné zakázky „Stavba č. 44544 
Terminál Smíchovské nádraží; projektová  
a inženýrská činnost“ 
 
- elektronicky 

 

náměstek 
primátora 
Scheinherr  

11.15 Ing. Prajer 
 
 
 
 
 

16. 33359 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 
03 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.20 Ing. Prajer  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
17. 33509 k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru 

dodavatelů /dopravců na veřejnou 
zakázku Výběr dopravců pro uzavření 
smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících v rámci Pražské integrované 
dopravy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.25 Ing. Šíma 
Ing. et Ing. 
Tomčík, ředitel 
ROPID 

18. 33591 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů MHMP ODO-SK v 
kapitole 03 Doprava 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.30 Ing. Šíma  

19. 33348 k problematice sdílené mikromobility na 
území hl.m.Prahy 
 
- elektronicky 

 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.35 Ing. Šíma  

20. 33606 
 

 
 

k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2019 
o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu státního fondu Dopravní 
infrastruktury na rok 2019 
 
- elektronicky 

 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

11.40 Ing. Šíma 
 
 
 
 
 

21. 33212 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl.m.  
Prahy a poskytnutí účelových investičních 
dotací městským částem hl.m. Prahy  
 
 

 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek  

11.45  

22. 33626 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 14z rozpočtu  
hlavního města Prahy na rok 2019 a 
k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
 
 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.50  
 
 
 
 
 

23. 33646 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha – Dolní Měcholupy 
z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 
2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy  
 
 

  

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

11.55  

24. 31448 
 

 

k návrhu na zrušení výběrového řízení na 
pronájem nebytových prostor v objektu  
č.p. 550 a č.p. 551, které jsou součástí 
pozemku parc.č. 541 a pozemku parc. 
č. 542 v k.ú. Staré Město  
 
 
 

radní Chabr  12.00 Ing. Rak 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
25. 32779 k návrhu na schválení výpovědí 

nájemních smluv 
 
- elektronicky 
 

radní Chabr 12.05 Ing. Rak  
 
 
 

26. 33501 
 
 
 
 
 

k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2019 
Městské části Praha – Šeberov na výkup 
pozemků  
 
- elektronicky 

radní Chabr 12.10  
 
 
 
 

27. 33637 
 
 
 

k návrhu personálních změn v orgánech 
společnosti Pražská energetika, a.s. a 
PREdistribuce, a.s.  
 
 

 

radní Chabr 12.15  

28. 33557 
 

 
 
 
 

k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy 
a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Pražská energetika 
Holding a.s. konané dne 24.6.2019 
 
 

 

radní Chabr 12.20  

29. 33226 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci a účelové dotace z rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy městské části Praha 
11 v souvislosti se vstupem do společnosti 
AR DELTA, a.s. 
 
 

 

radní Šimral  12.25  

30. 33546 k návrhu na jmenování ředitelky 
příspěvkové organizace Gymnázium pro 
zrakově postižené a Střední odborná škola 
pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 
115 
 
- elektronicky 

  

radní Šimral 12.30 Mgr. Němcová  
Mgr. Klára      
Eliášková   

31. 33410 
 

VH 
 

k účetní závěrce společnosti Obecní dům, 
a.s. za rok 2018 
 
 
- elektronicky 

 

radní Třeštíková 12.35 představenstvo   
Obecní dům, a.s. 
dozorčí rada  
Obecní dům, a.s.  

32. 32862 k návrhu nové smlouvy na realizaci 
projektu nové pražské turistické karty 
Prague Visitor Pass 
 
- předáno 11. 6. 2019 
 

radní Třeštíková 12.40 Mgr. Cipro  
Zástupce 
AK Kříž a  
partneři  s.r.o.  
 

33. 33269 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, 
odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí 
individuálních účelových dotací v oblasti 
kultury v roce 2019 
 
- elektronicky 
 

radní Třeštíková 12.45 Mgr. Cipro  
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
34. 33437 k doporučení pro zastupování hl.m. Prahy  

a ke způsobu hlasování na řádné valné 
hromadě společnosti Kongresové centrum 
Praha, a.s. konané dne 19. 6. 2019 
 
 

 

radní Třeštíková 12.50  

35. 33521 k revokaci usnesení Rady HMP č. 365 ze 
dne 27.2.2018 k návrhu na úpravu 
Pravidel postupu při prodeji bytových 
jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
 

radní Zábranský 12.55 Ing. Tunkl  

36. 32179 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
- elektronicky 
 

pověřená 
řízením MHMP 

13.00 Ing. Dederová  

37.  Podání    
38.  Operativní rozhodování Rady HMP    
39. 33611 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1254 ze 

dne 10. 6. 2019 k návrhu programu 
jednání 8. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 20. 6. 2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy  

  

40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 
HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 33570 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

2. 33462 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektu STEPHANIE v roce 
2019 
 

primátor hl.m. 
Prahy 

  

3. 33010 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 1215/7 v k.ú. Nebušice do vlastnictví 
hl.m. Prahy   
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

4. 33357 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1693/2, 1693/8 a 1848v k.ú. Hostivař do 
vlastnictví hl.m. Prahy  
 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 

  

5. 33388 k podání žádosti hl. m. Prahy o poskytnutí 
podpory v rámci Národního programu 
životní prostředí, prioritní oblast 5. 
Životní prostředí ve městech a obcích, 
podoblast 5.1 Implementace systémových 
nástrojů, podporované aktivity 5.1.B.- 
Pakt starostů a primátorů pro klima a 
energii 

náměstek 
primátora 
Hlubuček 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 33498 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu id. 
23/36 pozemků v k.ú. Nusle a v k.ú. Krč s 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. 
pro výstavbu trasy I.D metra 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

7. 33169 k návrhu na převod finančních prostředků 
z rezervy Odboru dopravy MHMP a 
neúčelové rezervy MHMP do běžných 
výdajů Odboru dopravy MHMP 
 

náměstek 
primátora 
Scheinherr 

  

8. 33392 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

9. 33100 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva pro místní rozvoj z 
Operačního programu Technická pomoc 
2014+ na financování projektu Zajištění 
výkonu funkce ZS ITI Pražské 
metropolitní oblasti II 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 33356 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 
 

11. 33436 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektu z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

12. 33439 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
poskytnuté investiční a neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na realizaci projektů 
z programu Veřejné informační služby 
knihoven na rok 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

13. 33448 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva zdravotnictví na 
financování připravenosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
v roce 2019 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

14. 33413 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2019 o finanční prostředky přijaté od 
MČ Praha 11 a jejich vrácení Ministerstvu 
financí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

15. 33389 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 
transfer ze Státního fondu životního 
prostředí v souvislosti s financováním z 
Národního programu Životní prostředí 
určený pro MČ HMP a poskytnutí 
účelové investiční dotace MČ Praha 22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

16. 33346 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí v 
souvislosti s financováním projektu z 
Operačního programu Zaměstnanost 
určených pro MČ Praha 13 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 33378 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery z Úřadu práce České republiky 
na výkon pěstounské péče určené pro MČ 
HMP a poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace MČ Praha 4, MČ Praha 6, MČ 
Praha 14 a MČ Praha 20 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

18. 33508 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2019 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určené pro 
MČ Praha 11, MČ Praha 20 a MČ Praha 
22 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 33493 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2019 na akci 
"Stavba opěrné zdi nad ul. Rokytná - 
odstranění havárie" pro MČ Praha – 
Nedvězí 
 

náměstek 
primátora 
Vyhnánek 

  

20. 33038 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1215/6 v k.ú. Nebušice, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

21. 33049 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 2591/78 o výměře 10 m2 a parc. 
č. 2591/79 o výměře 2 m2  k.ú. Kobylisy 
 

radní Chabr   

22. 32679 k návrhu na úplatné nabytí pozemků 
parc.č. 1860, 1862, 1863, 1864 a 1866 
k.ú. Slivenec a pozemků parc.č. 2825/2, 
2827/2, 2830/2 a 2831/2 k.ú. Radotín do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   

23. 32870 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
výpovědi z nájemních smluv 
 

radní Chabr   

24. 33047 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2428 v k.ú. Kobylisy, obec Praha, 
z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu: Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Chabr   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 33365 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Holyně z vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření s majetkem státu 
pro Státní statek hl. m. Prahy „v 
likvidaci“ do vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Chabr   

26. 33227 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
zřízení služebnosti se Společenstvím 
vlastníků garáží Frýdlantská č.p. 1820,  
Praha 8 
 

radní Chabr   

27. 33271 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodohospodářského díla v k. ú. Zdiměřice 
u Prahy z vlastnictví společnosti 
OPTREAL, spol. s r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

radní Chabr   
 
 
 
 
 

28. 33265 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku s 
omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 
let parc.č. 800/1 v k.ú. Kolovraty, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Chabr   

29. 32778 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parcelní číslo 207 v k.ú. Sedlec, obec 
Praha, z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

radní Chabr   
 
 
 
 
 
 
 

30. 32892 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
následné smlouvy o zřízení služebnosti s 
Bytovým družstvem VOTAPO 1434 
 

radní Chabr   

31. 32699 k návrhu na poskytnutí jednorázové 
účelové individuální neinvestiční dotace 
organizaci SHM Klub Praha a Zdiby, z.s. 
 

radní Šimral   

32. 33451 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 nadaných žáků základních a 
středních škol v roce 2019" 
 

radní Šimral   

33. 33219 k návrhu na zřízení přípravné třídy 
základní školy v příspěvkové organizaci 
Základní škola Vokovice, se sídlem 
Vokovická 32/3, Praha 6 
 

radní Šimral   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
34. 33318 k návrhu odpovědi na část stížnosti na 

Střední odborné učiliště gastronomie a 
podnikání, se sídlem Praha 9, Za Černým 
mostem 362/3 a k návrhu opatření 
přijatého odborem školství, mládeže a 
sportu Magistrátu hlavního města Prahy 
 

radní Šimral   

35. 33470 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby 
Metrpolitní odborná umělecká střední 
škola Praha 4 s.r.o., se sídlem Táborská 
350/32, Nusle, 140 00  Praha 4 
 

radní Šimral   

36. 33433 
 
 

k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2019 o 
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 
z MŠMT určených na program "Podpora 
aktivit integrace cizinců na území ČR v 
roce 2019" 
 

radní Šimral 
 
 
           

  

37. 33480 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic a rezervního fondu u 
příspěvkových organizací zřizovaných 
hlavním městem Prahou v roce 2019 a k 
návrhu na úpravu limitu prostředků na 
platy a limitu počtu zaměstnanců v kap. 
0416 
 

radní Šimral   

38. 33435 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní Šimral   

39. 33454 k revokaci usnesení Rady HMP č.143 ze 
dne 11.2.2019 k revokaci usnesení Rady 
HMP č. 82 ze dne 28.1.2019 a k 
personálnímu obsazení komisí Rady hl.m. 
Prahy 
 

radní Šimral   
 
 
 
 

40. 33355 ke zrušení usnesení Rady HMP č.2651 ze 
dne 9.10.2018 k návrhu na uzavření 
smlouvy o nájmu prostor a movitých věcí 
sloužících k podnikání a o užívání 
telefonní linky v rámci výběrového řízení 
“Nájem bistra v budově Nové radnice“ a 
k návrhu na uzavření smlouvy v rámci 
nového výběrového řízení 
 

pověřená 
řízením MHMP 

  

41. 33403 k využití městských reklamních ploch 
JCDecaux pro potřeby hl. m. Prahy na 
období 2. 7. - 7. 10. 2019 

pověřená 
řízením MHMP 

  
 
 
 

42. 33148 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
1.5.2019 do 7.5.2019 
 

ředitelka  
OKC MHMP 
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Informace : 

TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33548 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva HMP primátor hl.m. 
Prahy  
 

33245 k záměru výstavby kompostárny hl. m. Prahy "Horní Lada" na území MČ Praha 14 náměstek primátora  
Hlubuček  
 

31951 Informace k záměru OCP MHMP ke změně obecné závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb.  
HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad  
 

náměstek primátora 
Hlubuček  
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