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 P R O G R A M  
 35. jednání Rady HMP, které se koná dne 25. 10. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 34. jednání Rady HMP ze dne 18. 10. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23667 ke spolupráci s Gehl Architects na 

Koncepci veřejného prostoru Severojižní 
magistrály 
 
- předáno 19.10.16 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.10 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

3. 23518 ke schválení Memoranda ve věci 
zpřístupnění mola na nábřeží Edvarda 
Beneše 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
 

4. 23407 ke zřízení pracovní skupiny hl. m. Prahy, 
MČ Praha 5, MČ Praha 6 a MČ Praha 13 
k vytipování vhodných lokalit pro P+R 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
 

5. 23480 k návrhu krátkodobého harmonogramu 
investiční výstavby příspěvkové 
organizace Botanická zahrada hl. m. 
Prahy pro období 2017 až 2019 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 
RNDr.Vacek,  
ředitel BZ HMP 
 

6. 22969 k přípravě podkladů k soutěži o návrh na 
celkové řešení Vítězného náměstí 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

9.30 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 23268 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 

hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 11 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Štyler, 
starosta MČ  
Praha 11 
Trefný, starosta 

 MČ Praha- 
Křeslice, 
Ing.Dostál, 

 starosta MČ 
Praha-Šeberov 
 

8. 23275 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 18 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Mgr.Kabický,  
starosta MČ  
Praha 18 
Ing.Lochman,Ph.D 
starosta MČ 
Praha-Čakovice 
 

9. 23279 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 22 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.45 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Turnovský, 
starosta MČ  
Praha 22 
Ing. Karasová, 
starostka MČ 
Praha-Benice, 
Mgr.Klecanda, 

 starosta MČ 
Praha-Kolovraty, 
Mgr.Pluhař, 

 starosta MČ 
Praha-Královice, 
 

10. 23468 k  urbanistické soutěži na transformační 
území Nákladového nádraží Žižkov 
 
- předáno 13.10.16 
- staženo 18.10.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.50 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

11. 23542 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem ,,Zajištění 
pronájmu, montáže, demontáže včetně 
revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. 
m. Prahu v roce 2016" 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.55 Ing.Svoboda 
 

 
 
 



 3 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
12. 23708 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou neinvestiční dotace z 
kap. 0544 v roce 2016 
 
 
 

radní Lacko 10.00 PhDr.Klinecký 
 

13. 22522 k návrhu prodeje bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji 
bytových jednotek, bytových domů, 
zastavěných a funkčně příslušných 
pozemků ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní Lacko 10.05 Ing.Švrčinová 

14. 23607 k Informaci o dalším postupu hl.m. Prahy  
ve věci vyhlášené veřejné soutěže o 
nejvhodnější nabídku na uzavření kupní 
smlouvy "Bytový fond Praha-Písnice" 
 
 
 

radní Lacko 10.10 Ing.Švrčinová 

15. 23730 k návrhu na personální změny v Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro fond rozvoje 
sociálního bydlení na území hl.m. Prahy 
 
 
 

radní Lacko 10.15  

16. 23169 k navýšení protipovodňové ochrany MČ 
Zbraslav v oblasti Zbraslavského zámku 
(ke zvýšení linie protipovodňové ochrany 
vedené podél bočního ramene Berounky 
zvaného Krňák v úseku mezi ulicemi K 
Přehradám a U Národní galerie) 
+ CD 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní Hadrava 10.20 Ing.Vermach,Ph.D. 

17. 23598 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu č. 3151 TV 
Dubeč, etapa 0011 Komunikace Dubeč 
+ CD 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.25 Ing.Vermach,Ph.D. 

18. 23070 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce stavba  č. 0196 TV Klánovice, 
etapa 0003 Komunikace III, část 1 
 
 
 

radní 
Plamínková 

10.30 Ing.Vermach,Ph.D. 

19. 22991 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "zhotovení 
stavby č. 40019 Prodloužení sběrače G do 
Uhříněvsi, etapa 0002 - Výtlačný řad 
splaškové kanalizace Pitkovice - Horní 
Měcholupy" 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.35 Ing.Prajer 



 4 

 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 23303 

 
  VH 

ke změně stanov společnosti Kolektory 
Praha, a.s. a požadavku na snížení odměn 
členů představenstva společnosti 
Kolektory Praha, a.s. 
 

radní 
Plamínková 

10.40 Ing.Švec, předs. 
předst. Kolektory 
Praha, a.s. 
Ing.Hejma, předs. 
dozorčí rady 
Kolektory 
Praha, a.s. 
 

21. 23142 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2016 II. 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.45 RNDr.Kyjovský 

22. 23487 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 
Programu Čistá energie Praha 2016 III. 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.50 RNDr.Kyjovský 

23. 23537 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Rekonstrukce 
objektu bývalé hájovny 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní 
Plamínková 

10.55 RNDr.Kyjovský 

24. 23395 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu Les Robotka - 
komunikace, k.ú. Dubeč 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

11.00 RNDr.Kyjovský 

25. 23392 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Obnova 
dlážděných prostranství Petřín 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

11.05 RNDr.Kyjovský 

26. 23625 k návrhu na změnu charakteru 
poskytnutých účelových investičních 
dotací MČ Praha 14, MČ Praha 20, MČ 
Praha - Koloděje a MČ Praha - Běchovice 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní 
Plamínková 

11.10  

27. 23384 k žádosti o svolání valné hromady 
společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 
 
- předáno 21.10.16 
 

radní 
Plamínková 

11.15  

28. 22643 k návrhu na zřízení komise RHMP pro 
další využití Divadla Komedie 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní Wolf 11.20 Mgr.Cipro 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
29. 23543 k uzavírání dodatků k partnerským 

smlouvám v rámci projektu Školní obědy 
dostupné pro každé dítě 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.25 Mgr.Němcová 

30. 23500 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
na rok 2016 v kap. 04 - Školství, mládež a 
sport 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.30 Mgr.Němcová 

31. 23255 k podávání projektových žádostí 
Magistrátu hl. m. Prahy do výzvy č. 8 
Operačního programu Praha- pól růstu 
ČR 
 
- předáno 19.10.16 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.35 Mgr.Tomanová 

32. 23558 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování projektů 1. 2. a 6. výzvy v 
rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

11.40 PhDr.Hauser 
 
 

33. 23316 k návrhu na jmenování vedoucího 
oddělení interního auditu v odboru 
"Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu 
hl. m. Prahy 
 
- předáno 12.10.16 
- odloženo na OP 13.10.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.45 Ing.Dederová 
Ing.Domecký 

34. 23472 k návrhu na změnu Organizačního řádu 
Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

11.50 Ing.Dederová 
 

35. 23610 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu "Dodávka a distribuce 
denního tisku a odborných časopisů v 
roce 2017" 
 
- předáno 19.10.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.55 Ing.Pekárková 

36. 23683 záměr pořádání Novoročního ohňostroje 
 
- předáno 19.10.16 
 

ředitelka 
MHMP 

12.00 Ing.et Ing. Berková 
 

 
 
 
 
 



 6 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
37. 23589 k přípravě Reprezentačního plesu hl. m. 

Prahy a Obecního domu 
 
 
 

ředitelka 
MHMP 

12.05 Ing.et Ing. Berková 
 

38.  Podání  12.10  
39.  Operativní rozhodování Rady HMP    
40.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23310 k návrhu na financování stavebních akcí 

Městskou částí Praha 7 na majetku hl. m. 
Prahy, který je ve správě Technické 
správy komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23559 k průběžné zprávě o stavu plnění 
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě v hlavním městě Praze 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23588 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
14 k podání žádosti o poskytnutí 
neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR v 
rámci programu Podpora terénní práce na 
rok 2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

4. 23498 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu  
poskytnutého ze Státního fondu životního 
prostředí ČR určeného pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
MČ Praha 5 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
5. 23514 k přijetí neinvestičního transferu ze 

státního rozpočtu z Ministerstva kultury 
na projekt Živá historie v muzeích a 
galeriích města Prahy určeného pro MČ 
HMP, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha 6 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

6. 23645 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva kultury na program Veřejné 
informační služby knihoven a k návrhu na 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy v roce 2016 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

7. 23579 k přidělení účelového neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu školským 
zařízením, které jsou zřizované hlavním 
městem Prahou 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 23439 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na program "Zvýšení platů 
pracovníků regionálního školství" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

9. 23321 k návrhu na prominutí pohledávek hl.m. 
Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
 

  

10. 23629 
 
 

k prodloužení zkušebního režimu využití 
prostoru bývalého parkoviště na 
Malostranském náměstí do 31.3.2017 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

  

11. 23445 k žádosti městské části Praha - Řeporyje o 
souhlas s bezúplatným nabytím pozemku 
v k. ú. Řeporyje 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 - Řeporyje, předložené podle § 13 
odst. 4. obecně závazné vyhlášky č. 
55/20000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 
12/2004 Sb. hl. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

12. 22349 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 
svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha - 
Běchovice (stavba veřejného osvětlení v 
k.ú. Běchovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
13. 21740 k návrhu na úplatné nabytí veřejného 

osvětlení včetně propojovacího vedení a 
vodovodního řádu v ul. Hálův statek v 
k.ú. Hostivař z vlastnictví Erenika s.r.o. 
do vlastnictví hl. m. Prahy a přijetí 
finančních darů a dále bezúplatné nabytí 
přejezdu přes chodník v ul. Pražská v k.ú. 
Hostivař z vlastnictví Erenika s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

14. 22656 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků  
parc.č. 827/236  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  95 m2 v 
k.ú.Bohnice, parc.č. 4034/7  ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře  168 m2 v k.ú. 
Dejvice, parc.č. 2869/185  ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře  322 m2 v k.ú. 
Krč, parc.č. 10/10  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  110 m2 v k.ú. 
Malešice, parc.č. 930/19  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  150 m2 v k.ú. 
Malešice, parc.č. 265/2  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  415 m2 v k.ú. 
Modřany, parc.č. 4789/3  ost. plocha, 
silnice o výměře  1453 m2 v k.ú. 
Modřany, parc.č. 987/23  ost. plocha, 
silnice o výměře  576 m2 v k.ú. Satalice, 
parc.č. 1382/1  ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře  147 m2 v k.ú. 
Vršovice  a parc.č. 18 ost. plocha, silnice 
o výměře  18 m2 v k.ú. Záběhlice z 
vlastnictví ČR -  právo hospodaření s 
majetkem státu České energetické 
závody, státní podnik „v likvidaci“, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

15. 22956 k návrhu na bezúplatné nabytí 
splaškových kanalizačních stok v k.ú. Krč 
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 
hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 23000 k návrhu na bezúplatné nabytí dešťové 
kanalizace vč. retenční nádrže v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví Kaskády u Botiče 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 23049 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení v k.ú. 
Pitkovice z vlastnictví CENTRAL 
GROUP Ďáblice s.r.o. do vlastnictví hl. 
m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 23056 k návrhu na bezúplatné nabytí chodníku, 
dopravního značení a opravené 
komunikace v k.ú. Vinohrady z 
vlastnictví Rezidence U Muzea a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
19. 23064 k návrhu na bezúplatné nabytí kanalizační 

stoky DN 300 v k.ú. Košíře z vlastnictví 
fyzické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 23170 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Královice, Kyje, Lipence, Nebušice, 
Přední Kopanina 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 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 23291 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 
osvětlení v k.ú. Dolní Počernice z 
vlastnictví Real-Treuhand Reality s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 23326 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl 
a veřejného osvětlení v k.ú. Dolní 
Počernice z vlastnictví Počernice I s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 23294 k návrhu na bezúplatné nabytí splaškové 
kanalizační stoky v k.ú. Hodkovičky z 
vlastnictví Real-Treuhand Reality s.r.o. 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 23351 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Ďáblice, Troja, Uhříněves 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 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

25. 23361 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   

26. 23634 
 
   

k návrhu na přijetí daru Olivovou dětskou 
léčebnou, o.p.s. 
 

radní Lacko   

27. 22377 k návrhu na bezúplatný převod majetku 
MP hl. m. Prahy 
 

radní Hadrava   
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28. 23523 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných 

výdajů OCP MHMP v kapitole 02 - 
městská infrastruktura 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 22389 smlouva o zajištění přeložky zařízení 
distribuční soustavy na stavbu č. 7500 TV 
Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolí 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 23409 k návrhu na změnu výše mzdy ředitele 
příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

31. 22908 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a 
zřízení služebnosti se společností Odien 
Real Estate a.s. 
 

radní 
Plamínková 

  

32. 23606 
 
 

k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
technického zhodnocení dráhy pro stavbu 
č. 3136 - TV Satalice, etapu 0019 
Budovatelská II 
 

radní 
Plamínková 

  

33. 23438 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 o 
neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 
z MŠMT na program "Zvýšení platů 
pracovníků regionálního školství" 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

34. 23464 k návrhu na využití finančních prostředků 
fondu investic, rezervního fondu a fondu 
odměn u příspěvkových organizací 
zřizovaných hlavním městem Prahou v 
roce 2016 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

35. 23417 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Karlínské gymnázium, Praha 
8, Pernerova 25, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

36. 23446 k návrhu na stanovení výše platu ředitelce 
příspěvkové organizace zřízené hlavním 
městem Prahou v působnosti odboru 
školství a mládeže MHMP 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

37. 23552 k úpravě rozpočtu běžných výdajů 
vlastního hlavního města Prahy v kap. 
0416 u soukromé školy ležící na území 
hlavního města Prahy 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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38. 23385 k návrhu odpovědi paní Markétě 

Růžičkové (kontaktní osobě) na stížnost 
na Gymnázium Karla Sladkovského, 
Praha 3, Sladkovského náměstí 8 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

39. 23555 k návrhu odpovědi paní JUDr. Marille 
Kokešové (právní zástupkyně žáka 
Vojtěcha Bílka) na stížnost na 
Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 a 
k návrhu opatření přijatého odborem 
školství a mládeže Magistrátu hlavního 
města Prahy 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

40. 23549 
 
   

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2152 z 
26.8.2016 k financování mezinárodního 
projektu FINERPOL 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

41. 23394 
 
 

k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola při Nemocnici Na 
Bulovce, Praha 8, Budínova 2 
 

radní  
Ropková 
v zastoupení 
náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

42. 23334 k návrhu na rozpracování usnesení 20. 
zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 
20.10.2016 
 

ředitelka 
MHMP 

  

43. 23510 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
28.9.2016 do 4.10.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 

 
 
 
 
Informace : 
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23705 Informace - Vyhodnocení lékařské pohotovostní služby zajišťované a financované 
hlavním městem Prahou za období leden až září 2016 
 

radní Lacko 
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