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 P R O G R A M  
 36. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 10. 2017 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 35. jednání Rady HMP ze dne 17. 10. 2017  
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 27178 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
„Vytvoření prostředí a nastavení funkcí 
správy a řízení SOA“ (SOA - Service 
Oriented Architecture - architektura 
orientovaná na služby) 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 Ing.Fialka,MBA 
zástupce  
Operátor ICT, a.s. 
 

3. 26933 k realizaci projektu Pražský voucher na 
inovační projekty a projektu 
Specializované vouchery v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Dobrovský 

4. 27308 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace MČ 
Praha - Nebušice a MČ Praha - Kolovraty 
a k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy 
 
- předáno 18.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 26703 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1015/1 v k.ú. Písnice do vlastnictví 
hlavního města Praha (pro výstavbu trasy 
metra I.D) 
 
- předáno 18.10.17 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.25 J.Rak,BBA 
 

6. 27279 návrh na rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele na veřejnou zakázku 
"Pronájem a zajištění provozu mobilního 
ledového kluziště" 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.30 Mgr.Fáberová 

7. 27158 k revokaci usnesení Rady HMP č.1287 ze 
dne 6. 6. 2017 k návrhu na schválení 
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
Českou republikou - OLYMP 
CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA 
VNITRA, hlavním městem Prahou a 
Městskou částí Praha 6 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.35 Mgr.Fáberová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
8. 27020 k přeložkám inženýrských sítí v 

Sokolovské ul. a zařazení nové stavby č. 
0000 - IS Sokolovská do rozpočtu OTV 
MHMP 
 
- předáno 18.10.17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
radní 
Plamínková 

9.40 Ing.Vlk 

9. 26644 k návrhu úplatného nabytí pozemků 
parc.č. 2160/134, 2160/261, 2160/263, 
2160/264, 2161/4, 2161/10, 2271/6, 
2311/57 v k.ú. Stodůlky do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 J.Rak,BBA 
 

10. 27089 k revokaci usnesení Rady HMP č.769 ze 
dne 4.4.2017 k návrhu na úplatné nabytí 
pozemku parc. č. 1968/2 k.ú. Braník do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 J.Rak,BBA 
 

11. 27338 k návrhu na odpuštění úplaty za zřízení 
služebnosti pro společnost Trigema Smart 
s.r.o. 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Ženíšková 
 

12. 27094 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2017 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Lacko 10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 27189 k návrhu poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové účelové individuální 
neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 
2017 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Lacko 10.05 PhDr.Klinecký 
 

14. 27116 k návrhu na navýšení neinvestičního 
příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy Městská poliklinika Praha v roce 
2017 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Lacko 10.10 PhDr.Klinecký 
 

15. 27286 k návrhu na změnu účelu části investiční 
dotace poskytnuté v roce 2017 z rozpočtu 
hlavního města Prahy MČ Praha - 
Kolovraty a na poskytnutí účelové dotace 
městským částem Praha - Kolovraty a 
Praha 1 z rozpočtu kap. 07 
BEZPEČNOST 
 
 
 

radní Hadrava 10.15 Mgr.Barták 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
16. 27363 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 

dotace Městské části Praha 15 z rozpočtu 
kap. 07 BEZPEČNOST 
 
 
 

radní Hadrava 10.20 Mgr.Barták 

17. 27068 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Rehabilitace okolí Rozhledny 
Petřín" 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.25 RNDr.Kyjovský 
 

18. 26335 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo s 
organizací Lesy hl.m. Prahy na realizaci 
stavby č. 8262 "JM I, Ukončení 
centrálního parku, etapa 0006 západ" 
+ CD 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vlk 

19. 26996 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Hvězdárna a planetárium hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 12.10.17 
- odloženo 17.10.17 
 

radní Wolf 10.35 Mgr.Cipro 
Mgr.Rozehnal 

20. 26981 k výsledku výběrového řízení na 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace 
Městská divadla pražská 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní Wolf 10.40 Mgr.Cipro 
MgA.Přibyl 

21. 27246 ke schválení projektů v rámci 8. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- předáno 18.10.17 
 

radní 
Ropková 

10.45 Ing.Andrle 

22. 27288 k vyhlášení 36. a 37. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
 
 

radní 
Ropková 

10.50 Ing.Andrle 

23. 27362 Záměr pořádání Novoročního ohňostroje 
 
- předáno 18.10.17 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 Ing.et Ing. Berková 
 
 

24. 27469 k návrhu programu jednání 30. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 2.11.2017 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.00  

25.  Podání  11.05  
26.  Operativní rozhodování Rady HMP    
27.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 27229 k návrhu na využití finančních prostředků 

fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2017 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 27203 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 
nájemní smlouvě se společností KONSIT 
a.s. na pronájem části komunikace 
Politických vězňů za účelem umístění 
zařízení staveniště 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27176 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 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 27369 k návrhu na udělení dodatečného souhlasu 
MČ Praha 22 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva práce a sociálních věcí na 
realizaci aktivit na podporu seniorů a 
mezigenerační spolupráce na místní 
úrovni pro rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

5. 27380 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 7 
k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční 
dotace z Úřadu vlády ČR v rámci 
programu Podpora terénní práce na rok 
2018 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 27417 k návrhu na poskytnutí účelové 
neinvestiční a investiční dotace městské 
části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - 
rezerva na spolufinancování projektů 
EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 27476 k návrhu na uvolnění finančních 
prostředků z kap. 03 - Doprava za účelem 
poskytnutí  účelové investiční dotace MČ 
Praha 22 a k úpravě rozpočtu v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 27455 k návrhu na poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 
MČ Praha 15 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 27467 k návrhu na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci MČ Praha 22 z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2017 a k 
úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
10. 27193 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 projektů z  
Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci  a poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací MČ hl. 
m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 27216 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý investiční transfer ze státního 
rozpočtu z Ministerstva životního 
prostředí v rámci programu Zelená 
úsporám - budovy veřejného sektoru 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 27217 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 27251 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí na likvidaci léčiv 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 27325 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
podporu úspor energie EFEKT 2 
určených pro MČ HMP a poskytnutí 
neinvestiční dotace MČ Praha 3, MČ 
Praha 7 a MČ Praha 9 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 27336 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určený na úhradu 
výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a 
jeho městským částem v souvislosti s 
konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v  roce 2017 a poskytnutí 
neinvestičních dotací MČ HMP 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

16. 27372 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2017 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z Ministerstva dopravy určený na úhradu 
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné 
služby ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
17. 27404 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 17 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

18. 27418 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2017 o poskytnutý 
transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva průmyslu a obchodu na 
podporu úspor energie EFEKT 2 určený 
pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční 
dotace MČ Praha 11 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

19. 27139 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro prodloužení doby užívání 
dočasné stavby „Výrobna betonových 
směsí v rámci MO Blanka - ZS 5 Troja“, 
na pozemku parc. č. 440/7 v k.ú. Libeň, 
Praha 7 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

20. 26830 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku, 
prostoru (stání) pro HZS, vodorovného 
dopravního značení a kolmých 
parkovacích stání v k.ú. Hlubočepy z 
vlastnictví právnické osoby do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 27186 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 
parc.č. 491, 493, 494 a 495 v k.ú. 
Třeboradice z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 27221 k návrhu na bezúplatné nabytí 
vodovodních řadů a splaškové kanalizační 
stoky v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 27276 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 1144/3 v k.ú. Libuš z vlastnictví 
České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 697 97 111, 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 27295 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 

k. ú. Dolní Chabry, Nedvězí u Říčan, 
Řeporyje, Třebonice a Újezd nad Lesy z 
vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO: 01312774 do 
vlastnictví hlavního města Prahy dle § 7 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 27001 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc.č. 2077/4, 2077/5, 2077/6 a 2077/7 v 
k.ú. Nusle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 27028 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 1773/1 v k.ú. Nusle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 27200 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc. č. 3192/34 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Michle 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 27206 k návrhu na majetkoprávní vypořádání  
pozemku parc. č.300/7 v k.ú.Hradčany 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 27146 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 27239 k návrhu  na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 27257 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 27258 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp/če na 
pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 27327 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k.ú. Bubeneč 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

34. 27339 k návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k.ú. Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
35. 27342 k návrhu na nevyužití zákonného 

předkupního práva ke stavbě bez čp./če. 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města 
Prahy, k.ú. Karlín 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

36. 26961 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
schválení výpovědi z nájemní smlouvy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

37. 26974 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

38. 27093 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k 
nájemní smlouvě č. 
NAN/11/04/4474/2002 na pronájem 
nebytového prostoru v objektu č.p. 758 
Bryksova 62, Praha 9 k.ú. Černý Most 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

39. 27052 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce a dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce a k návrhu na udělení 
souhlasů s podnájmem předmětu nájmu 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

40. 27101 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv a dodatků k nájemním smlouvám 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

41. 27281 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   

42. 27121 k návrhu na pronájem jiného bytu hl.m. 
Prahy 
 

radní Lacko   

43. 27150 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   

44. 27235 k návrhu na schválení či neschválení 
pronájmu bytu hl. m. Prahy 
 

radní Lacko   

45. 26926 k návrhu na úpravu limitu odpisového 
plánu příspěvkové organizaci Správa 
služeb hlavního města Prahy na rok 2017 
 

radní Hadrava   

46. 27169 k návrhu na napojení objektů na 
poplachový monitorovací systém 
hlavního města Prahy 
 

radní Hadrava   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
47. 27177 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 v souvislosti s realizací energeticky 
úsporných opatření II. 
 

radní 
Plamínková 

  

48. 27242 k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu 
v kapitole 02 - Městská infrastruktura na 
rok 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

49. 27172 k návrhu OCP na uzavření smlouvy o 
výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví 
HMP, svěřeného do správy OCP MHMP, 
parc.č. 3994/3 v k.ú. Libeň, o výměře 75 
m2, za účelem rekonstrukce a výstavby 
vypínací komory na stoce E a výstavbu 
havarijního přepadu DN1200, a to na 
dobu určitou od 20.10.2017 do 20.4.2018 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

50. 27132 Průběžná informace o plnění úkolů 
uložených představenstvu Pražské 
vodohospodářské společnosti usnesením 
Rady Hlavního města Prahy č. 807 ze dne 
11. 4. 2017 
 

radní 
Plamínková 

  

51. 26818 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. 
č. 991/644 a částí pozemku parc. č. 
991/670 v k. ú. Velká Chuchle do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

52. 27254 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
Dohody o oprávněné osobě ze dne 
09.09.2017 se společností Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. a společností 
Deon Praha spol. s r.o. 
 

radní 
Plamínková 

  

53. 27310 k návrhu na uzavření dodatku č.17 k 
mandátní smlouvě č. 
MAN/21/09/006307/2014 
 

radní 
Plamínková 

  

54. 27199 k návrhu na změnu platu ředitelů 
příspěvkových organizací v působnosti 
odboru kultury a cestovního ruchu 
 

radní Wolf   

55. 26923 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Gymnázium, 
Praha 10, Omská 1300 
 

radní 
Ropková 

  

56. 27433 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Gymnázium, Praha 9, 
Českolipská 373, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

57. 26995 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace na realizaci 10. 
ročníku týmové soutěže žáků středních a 
základních škol v logické hře piškvorky 
 

radní 
Ropková 
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58. 27274 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace na realizaci 
mezinárodního leadership programu 
International Gold Event 2017 
 

radní 
Ropková 

  

59. 27365 k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na 
rok 2017 v kap. 0416 na základě "Výkazu 
o změnách v poskytovaných podpůrných 
opatření a jejich finanční náročnosti R 44 
- 99 k 31.08.2017" 
 

radní 
Ropková 

  

60. 27220 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školám a 
školským zařízením kraje Hlavní město 
Praha 
 

radní 
Ropková 

  

61. 27135 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 

radní 
Ropková 

  

62. 27282 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související 
s platbami projektů za PRK z Operačního 
programu Praha - Konkurenceschopnost v 
roce 2017 
 

radní 
Ropková 

  

63. 27434 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 
výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, 
zřizovaných hlavním městem Prahou 
 

radní 
Ropková 

  

64. 27228 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

65. 27263 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2017 
 

radní 
Ropková 

  

66. 26389 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 05 
- zdravotnictví a sociální oblast 
 

radní Hodek   

67. 27322 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 
 

radní Hodek   

68. 27297 k návrhu na přiznání odměny ředitelce 
sociálního zařízení v působnosti odboru 
ZSP MHMP 
 

radní Hodek   
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69. 27277 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
13.9.2017 do 19.9.2017 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

27370 Zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s. o své činnosti k 
3.Q. 2017 na základě usnesení Rady HMP č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

27412 Zpráva dozorčí rady společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. o své činnosti k 
30.9.2017 na základě usnesení rady hl.m. Prahy č. 2321 ze dne 24.9.2015 
 

radní Grabein 
Procházka 
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