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R-24480 404 28.2.2017 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb. hl.m. Prahy, o 
zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně 
ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

R-24543 405 28.2.2017 k návrhu na schválení aktualizované studie stavby č. 40951 Revitalizace 
náplavek, etapa 0009 Sociální zařízení a vybavenost náplavek 

R-24846 406 28.2.2017 k návrhu na uzavření Dohody o spolupráci při zajištění ověřovacího 
provozu technologie pavilonu hrochů ZOO Praha 

R-24529 407 28.2.2017 k návrhu úpravy standardů obsaditelnosti vozidel PID na základě praktické 
zkoušky obsaditelnosti 2016 

R-24761 408 28.2.2017 k vyhodnocení plnění objednávky veřejných služeb s Dopravním podnikem 
hl.m. Prahy, a.s. za 3. čtvrtletí 2016 

R-22568 409 28.2.2017 k návrhu na schválení Memoranda o spolupráci při vzájemném 
majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních 
pozemků a dalších nemovitostí souvisejících se stavbou dálnice D0 

R-24430 410 28.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 15 

R-24433 411 28.2.2017 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na 
území správního obvodu Prahy 18 

R-24264 412 28.2.2017 ke Koncepční studii ulic Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní 

R-24114 413 28.2.2017 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
DIL/83/02/021013/2015 

R-24519 414 28.2.2017 k návrhu na pokračování spolupráce mezi hl.m. Prahou a Univerzitou 
Karlovou v Praze ohledně využití objektu č.p. 998, Hybernská 4, Praha 1, 
k.ú. Nové Město 

R-24011 415 28.2.2017 k návrhu na oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o využití 
předkládání žádostí o změnu vázací doby plnění podmínek pro nakládání s 
byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 pro akce, na něž bylo 
vydáno "Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ dle 
Rozhodnutí ministryně  č. 54/2016 ze dne 31.5.2016 

R-24214 416 28.2.2017 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce stavba č. 41207 "Hasičská zbrojnice Písnice" a o převodu 
práv a povinností z uzavřené smlouvy na MČ Praha - Libuš 

R-24518 417 28.2.2017 k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné 
zakázky stavba č. 0102 TV Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a 0010 
Komunikace Koloděje 

R-24624 418 28.2.2017 ke schválení Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy jako 
původce odpadů pro období 2017-2026 

R-24840 419 28.2.2017 ke schválení aktualizace dokumentu Stanovení snížených odvodů a méně 
závažných porušení smlouvy v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR (verze 1.2., s platností od února 2017) 

R-24684 420 28.2.2017 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3 
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R-24228 421 28.2.2017 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky "Gymnázium Nad Štolou P7 - 
Nástavba budovy C" v objektu Gymnázia, Praha 7, Nad Štolou 1 

R-25022 422 28.2.2017 k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy 

R-24721 423 28.2.2017 k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města 
Prahy 

R-24287 424 28.2.2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností 
STARS INVEST, s.r.o. na pronájem části komunikací Křižovnická a 
Kaprova za účelem umístění záboru pro lešení 

R-24285 425 28.2.2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě se společností 
Kerrigan Trade CZ, s.r.o. na pronájem části komunikace Nekázanka za 
účelem umístění zařízení staveniště 

R-23703 426 28.2.2017 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 270/28, 290/1, 270/1, 270/29, 
269/13 v k.ú. Komořany a parc. č. 3732/1 v k.ú. Modřany do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-24826 427 28.2.2017 k financování akcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci (MPSV) a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2017 

R-24455 428 28.2.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy 
pro stavbu "Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.“, na pozemcích parc. 
č. 4354/1, 4354/5, 4371, 4372/1, 4372/12, 4372/18, 4372/19, 4372/2, 
4372/22, 4372/26, 4372/27, 4372/3, 4372/33, 4372/34, 4372/36, 4376, 
4377/5, 4377/6, 4378/5, 4378/6, 4379/5, 4386, 4387/3, 4389, 4390 a 4391 
v k.ú. Vinohrady, Praha 2 

R-24411 429 28.2.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy pro záměr "Stavební úpravy a změna užívání domů v ulici V 
Závětří 385/8 a 1219/10 Praha 7“, na pozemcích parc. č. 413, 414 a 417/8 
v k.ú. Holešovice 

R-24319 430 28.2.2017 k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích 
hl.m. Prahy za účelem realizace staveb "Komunikační propojení 
rozvojových ploch na západním okraji Štěrbohol s ulicí Průmyslovou“ a 
"Komerční zóna Štěrboholy - východ“, na pozemcích v k.ú. Štěrboholy a 
Malešice, Praha 10 a Praha - Štěrboholy 

R-24583 431 28.2.2017 k návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva ke garáži bez čp/če 
na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy 

R-24472 432 28.2.2017 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Holyně, Kyje, Lahovice, 
Přední Kopanina, Satalice, Zadní Kopanina, Ďáblice, Hloubětín, Řepy a 
Vysočany 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 

R-22693 433 28.2.2017 k návrhu směny pozemku parc. č. 972/2 o výměře 272 m2, pozemku parc. 
č. 973/2 o výměře 278 m2, pozemku parc. č. 973/4 o výměře 10 m2 a 
pozemku parc. č. 977/7 o výměře 286 m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví 
společnosti K+Devonská, s.r.o., Devonská 1179/4, Praha 5, IČO: 278 90 
627 za pozemek parc. č. 2043/88 o výměře 31 m2 a část pozemku parc. č. 
2043/89 o výměře 118 m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. Prahy 
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R-24089 434 28.2.2017 k návrhu na bezúplatné nabytí úprav komunikace a pozemků v k.ú. 
Modřany z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy 

R-24061 435 28.2.2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě ev. č. C/23/P10/94, ve 
znění dodatků č. 1 až č. 3, se společností TRADE CENTRE Praha, a.s. 

R-24767 436 28.2.2017 k žádosti městské části Praha 16 o souhlas s bezúplatným nabytím 
pozemků v k.ú. Radotín z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 16, 
předložené podle § 13 odst. 4 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 

R-24591 437 28.2.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu hl.m. Prahy na základě 
výsledku výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-24783 438 28.2.2017 k návrhu na pronájem bytů hl.m. Prahy 

R-24785 439 28.2.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu hl.m. Prahy na základě 
výsledku výběrového řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o 
nájmu bytu 

R-24841 440 28.2.2017 ke schválení převodu profinancovaných investičních nákladů při přípravě 
stavby č. 41271 "Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy" 

R-24777 441 28.2.2017 ke jmenování komise pro otevírání nabídek a hodnoticí komise ve 
zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky stavba č. 0102 TV 
Koloděje, etapa 0009 K Jízdárně a etapa 0010 Komunikace Koloděje 

R-24575 442 28.2.2017 ke jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku "Stavba č. 0114 TV 
Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová“ 

R-24658 443 28.2.2017 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na části pozemků 
ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP 

R-24349 444 28.2.2017 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

R-24459 445 28.2.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 v 
kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z 
roku 2016 

R-24808 446 28.2.2017 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území hlavního města Prahy 

R-24839 447 28.2.2017 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 
ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií 
a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 
10, v rejstříku škol a školských zařízení 

R-24836 448 28.2.2017 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 17. výzvy v 
rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-24811 449 28.2.2017 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů (Podmínek 
realizace) 22. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-24400 450 28.2.2017 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků v kapitole 0666 - 
RED MHMP z roku 2016 do roku 2017 a úpravu rozpočtu běžných výdajů 
RED MHMP 
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R-24502 451 28.2.2017 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 (kód 
programu 013 310) 

R-24820 452 28.2.2017 k návrhu na rozpracování usnesení 24. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 23.2.2017 

R-24766 453 28.2.2017 k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 
 


