
 
 

    U P R A V E N Ý   N Á V R H   P R O G R A M U 
25. jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 6. 2019 

 
od 8.30 hod. 

 
 

K odsouhlasení  - zápis z 24. jednání Rady HMP ze dne 17. 6. 2019  

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  8.30 – 8.45  

2. 31340 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Informační systém finanční podpory 

hlavního města Prahy“ 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.45 Ing. Vorlíček 

3. 33005 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování služeb datové platformy 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

8.50 Ing. Vorlíček 

4. 33582 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Operátor 

ICT, a.s. za rok 2018 

primátor hl.m. 

Prahy 

8.55 předs. předst. 

Opreátor ICT, 

a.s. 

předs. DR 

Operátor ICT, 

a.s. 
 

5. 32782 

 

VH 

k návrhu obchodně-finančního plánu 

Operátor ICT, a.s. na rok 2019 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.00  

6. 33203 ke stavu přípravy hl. m. Prahy na 

programové období 2021 – 2027 

 

 

 

primátor hl.m. 

Prahy  

9.05 Ing. Andrle  

7. 32691 ke zpracování Koncepční studie 

Mariánského náměstí 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

9.10 Mgr. Boháč 

8. 33471 k úpravám okolí Negrelliho viaduktu 
 

náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

 

9.15 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR 

HMP  

Ing. Zděradička, 

IPR HMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

9. 27813 k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro trasy městské kolejové dopravy a ze 

stavební uzávěry pro území Nákladového 

nádraží Žižkov pro záměry „Revitalizace 

nádraží Žižkov - Sever, Praha 3 

(Rezidence parková čtvrť)“ a 

„Rekonstrukce ulic Jana Želivského a 

Malešická“ na pozemcích v k. ú. Žižkov, 

Praha 3 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlaváček  

9.20 Ing. Čemus  

10. 33465 

 

 

 

k povolení výjimky ze stavební uzávěry 

pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka pro 

záměr „Elektrifikace Bus linky 140“, na 

pozemcích v k.ú. Libeň, Praha 8 
 

 
 

náměstek 

primátora 

Hlaváček 

9.25 Ing. Čemus 

11. 33466 

 

VH 

k výroční zprávě, schválení účetní 

závěrky, rozdělení zisku a určení auditora 

pro ověření účetní závěrky obchodní 

společnosti Pražská vodohospodářská 

společnost a.s. 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

9.30 předs. předst. 

PVS, a.s. 

12. 33539 

 

VH 

k roční účetní závěrce za rok 2018 a 

personální změně výboru pro audit 

společnosti Pražské služby, a.s. 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

9.35 předs. předst. 

Pražské služby, 

a.s. 

předs. DR 

Pražské služby, 

a.s. 

 

13. 33207 k záměru odboru INV MHMP na realizaci 

veřejné zakázky " stavba č. 3119 TV 

Čakovice, etapa 0042 Jirsákova" 

 
 
 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

9.40 Ing. Prajer  

 

 

 

14. 33523 k návrhu OCP MHMP na uzavření 

nájemní smlouvy se spolkem Modřínek, 

z.s., IČO 08117497, na dobu neurčitou na 

část pozemku ve vlastnictví HMP, 

svěřeného do správy OCP MHMP 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

9.45 RNDr. Kyjovský 

15. 33316 

 

 

 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 

smlouvy s vybraným účastníkem na 

veřejnou zakázku "Zajištění sběru, svozu, 

využívání a odstraňování nebezpečných 

složek komunálního odpadu ze sběrných 

míst na území hl. m. Prahy" 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

9.50 RNDr. Kyjovský 

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

16. 33680 

 

VH 

 

 

k účetní závěrce společnosti Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. za 

rok 2018 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

9.55 předs. předst. 

TSK, a.s. 

předs. DR 

TSK, a.s. 

17. 33538 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

za rok 2018 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.00 předs. předst. 

DP hl.m. Prahy, 

a.s. 

předs. DR, DP 

hl.m. Prahy, a.s 

 

18. 33620 k přípravě studie Strategie rozvoje sítě 

metra 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

 

náměstek 

primátora 

Hlaváček  

 

10.05 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR 

HMP 

Ing. Zděradička, 

IPR HMP 

19. 33610 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku "Stavba č. 42932 P+R Černý 

Most III.; stavební práce" 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

10.10 Ing. Prajer  

20. 33624 

 

 

 

k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníků zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku "Stavba č. 44115 Obnova 

Trojské lávky; stavební práce" 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.15 Ing. Prajer 

21. 33334 ke zrušení zadávacích řízení veřejných 

zakázek a odstoupení od dotačních 

projektů OP Doprava 2014-2020 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.20 Ing. Šíma 

Generální ředitel 

TSK, a.s. 

 

22. 33280 k záměru na vytvoření nové vizuální 

identity systému veřejné dopravy 

 

 

  

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

 

10.25 Ing. Šíma  

23. 33183 k návrhu na předfinancování podílů 50 % 

z EFRR a 40 % z rozpočtu HMP na 

projektu "Snížení energetické náročnosti 

Strahovského a Zlíchovského tunelu" 

financovaného z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v kapitole 03 - 

Doprava 

 
 
 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

10.30 Ing. Šíma  

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

24. 33443 k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajištění 

správy majetku a o výkonu dalších 

činností uzavřené dne 12.1.2017 mezi 

Hlavním městem Prahou a Technickou 

správou komunikací hl.m. Prahy a.s.  

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

 

10.35 Ing. Šíma  

25. 31908 k návrhu na rozhodnutí o odvolání ve věci 

žádosti o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

10.40 Ing. Šíma 

26. 33607 

 

VH 

k řádné účetní závěrce společnosti 

Výstaviště Praha, a.s. za rok 2018 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.45 představenstvo 

a DR Výstaviště 

Praha, a.s. 

 

27. 33665 k návrhu vypracování Ověřovací studie 

rozvoje Pražské tržnice 

 

 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

10.50 Mgr. Boháč, 

ředitel IPR 

 

 

28. 33581 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti TRADE 

CENTRE PRAHA a.s. za rok 2018 a k 

určení auditora 

 

 

 

radní Chabr  10.55 předs. předst. 

TRADE 

CENTRE 

PRAHA, a.s. 

29. 33663 

 

VH 

k řádné a konsolidované účetní závěrce 

společnosti Pražská plynárenská Holding 

a.s. za rok 2018 

 

 

 

radní Chabr  11.00 představenstvo a 

DR Pražská 

Plynárenská 

Holding, a.s. 

30. 31652 k uzavření smlouvy o dílo na vytvoření 

části koncepce veřejného osvětlení na 

území hl. m. Prahy 

 

 

 

radní Chabr 11.05 Ing. Rak 

31. 33619 k návrhu na odpis nedobytných 

pohledávek příspěvkové organizace 

v působnosti odboru ZDR – Zdravotnická 

záchranná služba hl. m. Prahy v roce 2019 

 

 

 

radní Johnová  11.10 Mgr. Ježek  

 

 

 

 

32. 33506 k návrhu na jmenování ředitelky 

příspěvkové organizace hl.m. Prahy 

Domov pro seniory Pyšely  

 

 

 

radní Johnová  11.15 PhDr. Klinecký  

Mgr. Ilona 

Benešová  

 

 

 

 

 
                          



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

33. 33456 

 

 

 

k návrhu na poskytnutí dotací v souladu 

se Zásadami pro partnerství hl.m. Prahy 

při pořádání akcí v oblasti volné času dětí 

a mládeže (2. uzávěrka 2019) 

 

 

 

radní Šimral 11.20 Mgr. Němcová 

34. 33387 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

"Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - 

rekonstrukce fasády" objektu Gymnázia 

Na Vítězné pláni, Praha 4, Na Vítězné 

pláni 1160 
 

radní Šimral  11.25 Mgr. Němcová  

35. 33673 

 

VH 

k účetní závěrce společnosti Prague City 

Tourism a.s. za rok 2018 

 

 

 

radní Třeštíková 11.30  

36. 33103 

 

VH 

k personální změně v dozorčí radě a 

schválení smlouvy o výkonu funkce členů 

dozorčí rady společnosti Prague City 

Tourism a.s. 

 

 

 

radní Třeštíková 11.35  

37. 33547 k vyhlášení dotačního Programu pro 

vlastníky památkově významných objektů 

pro rok 2020 

 

 

 

radní Třeštíková 11.40  

38. 33404 k poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

obchodními společnostmi, ve kterých hl. 

m. Praha uplatňuje (i nepřímo) výlučný 

vliv 

 

 

 

radní Zábranský 11.45  

39. 33372 k jednorázové výjimce ze Zásad pro 

zřizování zón placeného stání na území 

hl. m. Prahy 

 
 
 

pověřená  

řízením MHMP 

11.50 Ing. Šíma  

40. 33615 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení a 

ke zrušení 2. části veřejné zakázky 

„Pojištění majetku a odpovědnosti za 

škodu a pojištění vozidel pro příspěvkové 

organizace v působnosti odboru SML 

MHMP II" 

 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

11.55 Mgr. Němcová 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

41. 33706 K návrhu na výběr dodavatele k 1. části  

veřejné zakázky " Pojištění majetku a 

odpovědnosti za škodu a pojištění 

motorových vozidel pro příspěvkové 

organizace v působnosti odboru SML 

MHMP II" 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

12.00 Mgr. Němcová 

42. 33545 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Servis a rozvoj informačního systému 

TED“ 

 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

12.05  

43. 33567 k Inventarizační zprávě o výsledcích 

inventarizace majetku a závazků hl.m. 

Prahy, kde subjektem hospodaření je 

vlastní hl.m. Praha, včetně návrhu na 

vypořádání inventarizačních rozdílů 

zjištěných při inventarizaci za rok 2018  

 

 
 

pověřená  

řízením MHMP 

12.10  

44. 33457 k návrhu na přijetí spisového řádu  

volenými orgány hl.m. Prahy  

 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

12.15  

45. 33307 k návrhu Pravidel pro přijímání a 

vyřizování petic a stížností podaných 

orgánům hl. m. Prahy 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

12.20  

46.  Podání  12.25  

47.  Operativní rozhodování Rady HMP    

48.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

1. 33648 k zániku mandátu člena Zastupitelstva 

hlavního města Prahy Ing. Petra Stuchlíka 

a k předání osvědčení členu Zastupitelstva 

hlavního města Prahy Stanislavu 

Nekolnému, MBA 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

2. 33475 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem 

financování projektu „Technická pomoc 

OP PPR“ z Operačního programu Praha – 

pól růstu ČR v roce 2019 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

  

3. 33679 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva HMP 

 

primátor hl. m. 

Prahy  

  

4. 33691 k zahraničním pracovním cestám členů 

Zastupitelstva HMP 
 

primátor hl.m. 

Prahy  

  

5. 33304 k návrhu na udělení souhlasu zřizovatele 

s přijetím dědictví do vlastnictví  

příspěvkové organizace Zoologická  

zahrada hl. m. Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček  

  

6. 33477 k návrhu na úpravu neinvestičního 

příspěvku a limitu prostředků na platy 

příspěvkových organizací Zoologická 

zahrada hl. m. Prahy a Botanická zahrada 

hl. m. Prahy 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

7. 33542 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

– Městská infrastruktura 

 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

8. 33474 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 

a 04 v souvislosti s realizací energeticky 

úsporných opatření II. 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

  

9. 33425 k návrhu na úhradu kompenzace 

dopravcům PID-BUS za zvýšené mzdy 

řidičů a na přijetí příspěvků cizích 

subjektů za 1. čtvrtletí 2019 a 

neinvestičního transferu od MČ Praha 5 

na rok 2019 na úhradu zvýšené dopravní 

obslužnosti zajišťované autobusovou 

dopravou PID 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr  

  

10. 33325 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 19 

k podání žádostí o dotace z Ministerstva 

vnitra a ze Státního fondu životního 

prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

11. 33563 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 

transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

v souvislosti s financováním projektů 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

MČ Praha 3 a k návrhu na vrácení části 

neinvestiční dotace Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

  

12. 33313 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy 

v roce 2019 o vratky finančních prostředků 

MČ Praha 4 a MČ Praha 14 do státního 

rozpočtu 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

13. 33395 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

poskytnutý neinvestiční transfer ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a 

sociálních věcí určený na výkon sociální 

práce 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

  

14. 33391 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 

města Prahy v roce 2019 o poskytnutý 

transfer ze Státního fondu životního 

prostředí v rámci Národního programu 

Životní prostředí určený pro MČ HMP a 

poskytnutí účelové investiční dotace MČ 

Praha 19 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek  

  

15. 33667 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 

z Ministerstva práce a sociálních věcí 

určený na podporu poskytování sociálních 

služeb na území hlavního města Prahy 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

16. 33644 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy v roce 2019 o 

poskytnutý investiční a neinvestiční 

transfer ze státního rozpočtu v souvislosti 

s financováním projektu z Operačního 

programu Životní prostředí z Ministerstva 

životního prostředí 

 

náměstek 

primátora 

Vyhnánek 

  

17. 33363 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

v k. ú. Ďáblice a Lysolaje 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 Chabr    

 

 

 

 

 



 
 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   

18. 33216 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, odejmutí správy 

svěřené věci z vlastnictví hlavního města 

Prahy městské části Praha 3 (pozemek 

v k.ú. Žižkov) 

 

radní Chabr   

19. 33364 k návrhu na bezúplatné nabytí 

vodohospodářského díla v k. ú. Stodůlky 

z vlastnictví společnosti Abbey, s.r.o. do 

vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr    

20. 33321 k návrhu na bezúplatné nabytí 11 ks 

sloupů veřejného osvětlení včetně 

kabelového vedení v k. ú. Slivenec 

z vlastnictví společnosti Mramorka s.r.o. 

do vlastnictví hl. m. Prahy 

 

radní Chabr    

21. 33017 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

v k.ú. Břevnov parc.č. 2429/12, parc.č. 

2429/13 a parc.č. 2432/2 z vlastnictví 

České republiky, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO: 

69797111, do vlastnictví hl.m. Prahy 

 

radní Chabr    

22. 33340 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 

parc.č. 455/95 v k.ú. Krč do vlastnictví 

hlavního města Prahy 

 

radní Chabr    

23. 33328 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 

s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 

let parc.č. 767/64, v k.ú. Karlín, 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    

24. 33317 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků 

s omezujícími podmínkami po dobu 10-ti 

let parc.č. 686/1, 686/4 a 686/5 v k.ú. 

Újezd u Průhonic, 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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25. 33221 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti se 

Společenstvím vlastníků jednotek 

Michnova 1625/1, Praha 4 

 

radní Chabr    

26. 32500 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 

následné smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností ALBORG-

CONSTRUCTION-MANAGEMENT a.s. 

 

radní Chabr    

27. 33224 k návrhu na schválení návrhu smlouvy o 

zřízení služebnosti s Ing. Davidem 

Dlouhým 

 

radní Chabr    

28. 32998 Uzavření nájemní smlouvy za účelem 

pronájmu části střechy č.p. 798 Kučerova 

6, č.p. 797 Maňákova 6 a č.p. 796 

Maňákova 4 a č.p. 795 Maňákova 2, 

Praha 14 k.ú. Černý Most 

 

radní Chabr    

29. 33039 k návrhu na zřízení pozemkové 

služebnosti ve prospěch hl.m. Prahy 

 

radní Chabr    

30. 33370 k návrhu na úpravu celkových nákladů 

investiční akce příspěvkové organizace hl. 

m. Prahy Palata – Domov pro zrakově 

postižené v roce 2019 

 

radní Johnová    

31. 33580 k návrhu na úpravu rozpočtu a úpravu 

celkových nákladů investiční akce 

příspěvkové organizace Domov pro 

seniory Heřmanův Městec a úpravu 

rozpočtu v kap. 0582 v roce 2019 

 

radní Johnová    

32. 33541 

 

 

 

k návrhu na navýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizace hl.m. 

Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 

0581 v roce 2019 

 

radní Johnová    

33. 33438 

 

 

 

k návrhu na odpis nedobytné pohledávky 

příspěvkové organizace v působnosti 

odboru SOV MHMP Domov pro seniory 

Nová slunečnice v roce 2019 

 

radní Johnová    

34. 33499 

 

 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 

04 – Školství, mládež a sport 

 

radní Johnová    
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35. 33067 

 

 

 

 

 

k administrativním procesům výzvy č. 1 u 

projektů Pražský voucher na inovační 

projekty a Specializované vouchery a 

k návrhu na udělení dotací 

prostřednictvím projektu Pražský voucher 

na inovační projekty spolufinancovaného 

v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR 

 

radní Šimral   

36. 33055 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou daru Nadačnímu fondu 

Cesta ke vzdělání pro rok 2019 

 

radní Šimral    

37. 33468 k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

na rok 2019 v kap. 04 – Školství, mládež 

a sport 

 

radní Šimral    

38. 33450 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. Hl. m. 

Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP, 

v kapitole 04 – školství, mládež a sport 
 

radní Šimral    

39. 33198 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 

04 – Školství, mládež a sport 

 

radní Šimral   

 

 

40. 33310 k návrhu na neposkytnutí dotace v rámci 

partnerství hl. m. Prahy při pořádání akce 

D+D REAL Czech Masters 2019 
 

radní Šimral    

41. 33000 k návrhu na poskytnutí neinvestičních 

dotací v rámci programu hlavního města 

Prahy ve spolupráci s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy – 

„Program podpory mládeže na krajské 

úrovni na rok 2019“, úpravu rozpočtu 

hlavního města Prahy v kap. 04 – 

Školství, mládež a sport na rok 2019 a 

vyhlášení 2. kola dotačního programu 

„Program podpory mládeže na krajské 

úrovni na rok 2019“ 
 

radní Šimral    

42. 33489 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 

příspěvkové organizace zřízené hlavním 

městem Prahou v působnosti odboru 

školství, mládeže a sportu MHMP 

 

radní Šimral    

43. 33377 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - 

KUC MHMP a úpravu limitu počtu 

zaměstnanců příspěvkové organizace 

Minor v roce 2019 

 

radní Třeštíková    

44. 33503 k návrhu na schválení pronájmu bytů hl. 

m. Prahy seniorům 

 

radní Zábranský   

45. 33293 k návrhu na schválení pronájmu bytů 

hl.m. Prahy 

 

radní Zábranský   
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46. 33255 k výpovědi nepostoupené části Smlouvy o 

výkonu správy tepelných zdrojů č. 

INO/01/02/000738/2009 ze dne 30. 09. 

2009 s BT-VUSTE, spol. s r.o. 

 

 

pověřená  

řízením MHMP 

  

47. 33671 k návrhu na rozpracování usnesení 8. 

zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 

20. 6. 2019 

 

pověřená  

řízením MHMP 

  

48. 33516 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

15. 5. 2019 do 21. 5. 2019 

 

Ing. 

Ondráčková  

  

49. 33517 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 

činností zabezpečovaných odborem 

kontrolních činností MHMP za období od 

22. 5. 2019 do 28. 5. 2019 

 

Ing. 

Ondráčková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

33159 Informace o aktuálním stavu státních podniků založených hl. m. Prahou (v režimu 

"likvidace") 

 

radní Chabr  

 

 
 

 


