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R-24805 657 23.3.2017 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technická 
správa komunikací hl.m. Prahy 

R-25154 658 23.3.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v 
návaznosti na transformaci Technické správy komunikací hl.m. Prahy na 
akciovou společnost k 1.4.2017 

R-24793 659 23.3.2017 k návrhu o nepeněžitém vkladu do základního kapitálu obchodní 
společnosti Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem 
Praha 1 - Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00, IČ: 03447286 v 
souladu s ustanovením § 59 odst. 3 písm. l), z.č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze 

R-21698 660 23.3.2017 k návrhu na použití finančních prostředků z loterijních her pro hl.m. Prahu 
prostřednictvím Českého olympijského výboru 

R-25174 661 23.3.2017 k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl.m. 
Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl.m. 
Prahy 

R-23032 662 23.3.2017 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-23768 663 23.3.2017 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

R-25213 664 23.3.2017 k zapojení do výzvy č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských 
škol Operačního programu Praha - Pól růstu ČR 

R-25219 665 23.3.2017 k zapojení do výzvy č. 8 - Inovační poptávka veřejného sektoru 
Operačního programu Praha - Pól růstu ČR 

R-25191 666 23.3.2017 k revokaci usnesení Rady HMP č. 656 ze dne 21.3.2017 k návrhu 
programu jednání 25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 30.3.2017 

R-25273 667 23.3.2017 k návrhu na personální změnu tajemníka Majetkové komise Rady hl.m. 
Prahy 

 


