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 P R O G R A M  
 15. jednání Rady HMP, které se koná dne 17. 4. 2018 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 14. jednání Rady HMP ze dne 10. 4. 2018 

-  zápis z 3. mimořádného jednání Rady HMP ze dne 12. 4. 2018 
 
 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 24951 k návrhu obecně závazné vyhlášky o 

čestném občanství a cenách hlavního 
města Prahy 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.10 JUDr.Novaková 

3. 28683 ke schválení Memoranda o spolupráci 
mezi hl. m. Prahou a Českou hlavou 
PROJEKT z.ú. 
 
- elektronicky 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.15 Ing.Dobrovský 

4. 18999 k záměru odboru informatiky MHMP na 
realizaci veřejné zakázky s názvem 
"Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení 
Městského rádiového systému TETRA hl. 
m. Prahy - 2. etapa" a ke jmenování 
komise 
 
- předáno 29.11.17 
- staženo 5.12.17 
- odloženo 12.12.17 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.20 Ing.Fialka,MBA 
 

5. 29183 k novelizaci Pražských stavebních 
předpisů 
 
- předáno 6.4.18 
- odloženo 10.4.18 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

9.25 Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP 

6. 28670 ke spolupráci na stavební úpravě 
křižovatek Sestupná - V Domcích a 
Sestupná - U Hvězdy na území MČ  
Praha 6 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.30 Ing.Šustr 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
7. 29008 k záměru zvýhodnění parkování vozidel s 

hybridním pohonem v zónách placeného 
stání na území hl. m. Prahy 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.35 Ing.Šustr 

8. 28877 ke zrušení zadávacího řízení dle § 127 
odst. 2 písm. d) ZZVZ 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.40 Ing.Vlk 

9. 29090 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"st. č. 0211 Lipnická - Ocelkova, zajištění 
inženýrské činnosti pro fáze od SP po 
dokončení stavby a vyvedení z účtu OSI 
MHMP" 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.45 Ing.Prajer 

10. 29169 k návrhu na schválení Dohody o 
narovnání ke stavbě č. 9567 Radlická 
radiála JZM Smíchov 
 
- elektronicky 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.50 Ing.Prajer 

11. 28820 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu a tělovýchovy 
společnosti Prague International 
Marathon, spol. s r.o., spolku 
Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice, 
z.s. a spolku Buď Fit Seniore, z.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

9.55 Mgr.Fáberová 

12. 29134 k návrhu na uzavření dodatku k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace - víceletého grantu č. 
DOT/64/01/005555/2017 uzavřené s 
příjemcem dotace SPORTOVNÍ KLUBY 
PRAHA 4 z.s. 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 

10.00 Mgr.Fáberová 

13. 28648 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 2804/46 v k.ú. Nusle do vlastnictví 
hl.m. Prahy a o zřízení věcného břemene 
(pro výstavbu trasy I.D metra) 
 
 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

10.05 Ing.Rak,BBA 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
14. 29146 k návrhu celoměstsky významné změny 

vlny IV ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 2829/00 
(Praha - Zbraslav; výstavba hasičské 
zbrojnice) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.10 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Ing.Vejvodová,. 
starostka MČ 
Praha-Zbraslav 
 

15. 29078 k návrhu na pořízení změn vlny 13 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy (k vymezení trati Praha - 
Kladno) 
 
- elektronicky 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
 

10.15 Ing.Čemus, 
Mgr.Boháč, 
ředitel IPR HMP, 
Mgr.Kolář starosta. 
MČ Praha 6 
Mgr.Čižinský, 
starosta MČ 
Praha 7 
 

16. 28989 k oznámení záměrů městské části Praha 2 
na prodej věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřených do správy 
městské části Praha 2, bytových domů s 
pozemky v k.ú. Nové Město, 
předložených podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. a) 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 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.20 Ing.Kubelka 

17. 28552 k návrhu na uznání vl.práva - pozemky 
k.ú. Modřany 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.25 Ing.Rak,BBA 
 

18. 28627 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku "Oprava schodiště a pochozích 
ploch - odstranění havarijního stavu u 
bývalého pomníku J.V.Stalina" 
 
- elektronicky 
 

radní Grabein 
Procházka 

10.30 Ing.Rak,BBA 
zástupce odb. 
poradce TPD,s.r.o. 
 

19. 28834 k návrhu na financování projektů v rámci 
Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast adiktologických služeb 
pro rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.35 PhDr.Klinecký 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
20. 29136 k návrhu na financování projektů v rámci 

Grantového programu hlavního města 
Prahy pro oblast adiktologických služeb 
pro městské části pro rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.40 PhDr.Klinecký 
 

21. 29123 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.45 PhDr.Klinecký 
 

22. 28998 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2018 v oblasti Akce 
celopražského významu 
 
- elektronicky 
 

radní Lacko 10.50 PhDr.Klinecký 
 

23. 29178 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace Městské části 
Praha 17, Městské části Praha 22 a 
Městské části Praha-Čakovice 
 
 
 

radní Lacko 10.55 Ing.Tunkl 
 

24. 28543 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 
 
 
 

radní Lacko 11.00 Ing.Tunkl 
 

25. 29106 k návrhu na přidělení grantů na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 
 
- elektronicky 
 

radní 
Plamínková 

11.05 RNDr.Kyjovský 

26. 28860 k návrhu na udělení grantů v rámci 
"Programů podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 
2018" 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.10 Mgr.Hajná 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
27. 28837 k návrhu na udělení jednoletých grantů v 

rámci "Celoměstských programů podpory 
aktivit národnostních menšin na území hl. 
m. Prahy pro rok 2018" a víceletých 
grantů v rámci "Celoměstských programů 
podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy (2018 - 2021)" 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.15 Mgr.Hajná 

28. 28844 k založení obchodní společnosti Prague 
City Tourism a.s. 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.20  

29. 29230 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a úpravu rozpočtu kap. 
0662 a příspěvkových organizací 
Švandovo divadlo na Smíchově a Národní 
kulturní památka Vyšehrad v roce 2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.25 Mgr.Cipro 

30. 29038 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 
2018 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.30 Mgr.Skalický 

31. 28859 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. 
Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k 
návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy 
k výročí 100 let vzniku samostatného 
československého státu a 25 let České 
republiky v roce 2018 - II. kolo 
 
- elektronicky 
 

radní Wolf 11.35 Mgr.Skalický 

32. 28862 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Gymnázium Litoměřická, P 9 - rek. 
zdravotní instalace a topení" v objektu 
Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.40 Mgr.Němcová 

33. 29167 k zapojení hl.m. Prahy do výzvy č. 
30_18_008 v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.45 Mgr.Němcová 

34. 29155 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.50 Ing.Andrle 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
35. 29215 ke schválení projektu v rámci 29. výzvy 

Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

11.55 Ing.Andrle 

36. 29156 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

12.00 Ing.Andrle 

37. 28996 
C 

k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 
výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
"Právní služby pro odbor projektového 
řízení Magistrátu hl. m. Prahy - druhá 
část" 
 
- elektronicky 
 

radní 
Ropková 

12.05 Ing.Dobrovský 

38. 28756 k návrhu  na schválení  podmínek 
obsažených v Registraci akce a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
programu Ministerstva práce a  sociálních 
věcí České republiky  Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních 
služeb 2016 - 2020 (kód programu 013 
310) a k návrhu na zajištění procesu 
čerpání této dotace 
 
- elektronicky 
 

radní Hodek 12.10 PhDr.Klinecký 
 

39. 29138 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 
 
 

radní Hodek 12.15 PhDr.Klinecký 
 

40. 28607 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy pro rok 2018 v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy v oblasti rodinné politiky 
 
 
 

radní Hodek 12.20 PhDr.Klinecký 
 

41. 28712 k realizaci projektu "Strategické 
dokumenty a vzdělávání  pro zkvalitnění 
veřejné správy vykonávané Magistrátem 
hlavního města Prahy", Operační program 
Zaměstnanost, výzva 117 
 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

12.25 Ing.Dobrovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
42. 28451 ke stavu VIS 2017 

 
- elektronicky 
 

ředitelka 
MHMP 

12.30 Bc.Macháček 

43. 29217 k návrhu programu jednání 36. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 26.4.2018 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

12.35  

44.  Podání  12.40  
45.  Operativní rozhodování Rady HMP    
46.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 29148 k návrhu na přidělení jednorázové 

účelové investiční dotace v oblasti sportu 
pro Containall o.p.s 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 29097 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu pro TJ Sokol 
Liboc z.s. 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 27580 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Technická správa 
komunikací hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 29086 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů MHMP-RFD SK v 
kapitole 03 Doprava 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 29081 k návrhu na úplatné nabytí pozemku 
parc.č. 878/9 v k.ú. Písnice do vlastnictví 
hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy 
metra I. D) a k úpravě rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 28796 k návrhu na jmenování konkursních 
komisí pro konkursní řízení na funkci 
ředitelky/ředitele příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy - domů dětí a 
mládeže, v působnosti odboru SVC 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
7. 28990 k návrhu na změnu předsedy Komise 

Rady hl.m.Prahy pro udělování grantů pro 
oblast podpory v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

8. 29198 návrh na jmenování členů krajské komise 
Fyzikální olympiády 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

9. 29278 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
10 k podání žádosti o dotaci z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 29187 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý neinvestiční transfer ze 
státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na 
zajištění bydlení azylantů 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 29190 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z 
Ministerstva zdravotnictví na financování 
připravenosti poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 29256 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2018 o 
poskytnuté neinvestiční transfery ze 
státního rozpočtu z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy v souvislosti s 
financováním projektů z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 29232 k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního 
města Prahy v roce 2018 o poskytnuté 
transfery ze státního rozpočtu z 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v souvislosti s financováním 
projektů z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání určených pro 
MČ HMP a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací MČ hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 28502 k nepovolení výjimky ze stavební uzávěry 
ve velkých rozvojových územích hl. m. 
Prahy pro záměr "Výstavba malé čistírny 
odpadních vod", na pozemku parc. č. 
4396, k.ú. Strašnice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
15. 28461 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, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 8 (pozemky v k.ú. 
Karlín) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

16. 28603 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, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 6 a Praha - 
Kolovraty (pozemky v k.ú. Dejvice a v 
k.ú. Kolovraty) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

17. 28614 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 - Dubeč 
(pozemky v k.ú. Dubeč) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 28895 k návrhu na úplatný převod části pozemku 
parc.č. 2339/102 v k.ú. Stodůlky 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 29122 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v 
k. ú. Krč z vlastnictví České republiky s 
právem hospodaření s majetkem státu pro 
Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní 
podnik v likvidaci do vlastnictví hlavního 
města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 28972 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. 1547/4 v k.ú. Hlubočepy z 
vlastnictví CTR Albertov a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 28964 k návrhu na pronájem jiného bytu dle 
"Pravidel pronájmu a prodlužování doby 
nájmu bytů a ubytovacích místností v 
objektech HMP nesvěřených MČ" 
 

radní Lacko   

22. 29166 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Městská poliklinika Praha 
 

radní Lacko   

23. 28847 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální investiční dotace z kap. 0504 
v roce 2018 
 

radní Lacko   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
24. 29103 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0544 v roce 2018 
 

radní Lacko   

25. 29206 k revokaci usnesení Rady HMP č. 215 ze 
dne 6.2.2018 k uzavření  Smlouvy o 
právu stavby č. INO/22/04/0003011/2018 
v rámci stavby č. 6963 Celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0008 Kompenzační opatření, 
Definitivní uzávěr plavebního kanálu 
Troja 
 

radní 
Plamínková 

  

26. 28991 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou - 2 roky 
na část pozemku parc.č. 3158/1 v k.ú. 
Smíchov, panu Ing. Ivo Doležalovi, za 
účelem chovu včel 
 

radní 
Plamínková 

  

27. 29041 k návrhu OCP MHMP na uzavření 
pachtovní smlouvy se Zemědělským 
družstvem Mořina, se sídlem Mořina, okr. 
Beroun, IČO 00103004, na dobu 
neurčitou, na podíl pozemku ve 
vlastnictví HMP, svěřeného do správy 
OCP MHMP, parc.č. 1108/1 v k.ú. Velká 
Chuchle 
 

radní 
Plamínková 

  

28. 29039 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku 
parc. č. 170 v k. ú. Horní Počernice do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
 

radní 
Plamínková 

  

29. 28810 
D 

k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 1574 a 1598 v k. ú. Dubeč,  parc. č. 
258/34 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi a parc. č. 
632/2 v k. ú. Újezd u Průhonic 
 

radní 
Plamínková 

  

30. 29150 k návrhu na přijetí likvidačního zůstatku 
obecně prospěšné společnosti 
REGIOINVEST, o. p. s. a úpravu 
rozpočtu kap. 06 - KUC MHMP 
 

radní Wolf   

31. 29053 k návrhu na použití finančních prostředků 
z fondu investic příspěvkových organizací 
v působnosti KUC MHMP 
 

radní Wolf   

32. 28891 ke schválení textu vzorové Smlouvy o 
financování a vzorových Podmínek 
realizace projektů 30. výzvy v rámci 
Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR 
 

radní 
Ropková 

  

 
 
 



 11 

 

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
33. 29195 k návrhu na změnu zápisu Gymnázia, 

Střední odborné školy, Základní školy a 
Mateřské školy pro sluchově postižené, 
Praha 2, Ječná 27, v rejstříku škol a 
školských zařízení 
 

radní 
Ropková 

  

34. 29153 k návrhu na jmenování konkursní komise 
pro posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkových 
organizací 
 

radní 
Ropková 

  

35. 28438 k realizaci pokračování projektu 
Systémová podpora výuky českého jazyka 
jako cizího jazyka ve 21 MČ hl.m. Prahy - 
síť škol 
 

radní 
Ropková 

  

36. 28957 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou neinvestiční účelové 
individuální dotace Nadačnímu fondu 
GAUDEAMUS na zajištění XXVII. 
ročníku Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií České a Slovenské republiky 
 

radní 
Ropková 

  

37. 29228 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

38. 29286 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
financování projektů z Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR v roce 
2018 
 

radní 
Ropková 

  

39. 29028 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s 
Kongresovým centrem Praha, a.s. za 
účelem zajištění výstavních prostor pro 
konání přehlídky a výstavy o středním a 
vyšším odborném školství Schola 
Pragensis 2018 
 

radní 
Ropková 

  

40. 29125 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola, 
Praha 8, Klapkova 25 
 

radní 
Ropková 

  

41. 29168 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení 
a jmenování konkursní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Pedagogicko-psychologická 
poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 
8 - Troja, Glowackého 555/6 
 

radní 
Ropková 
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42. 29032 k návrhu na poskytnutí finančních 

prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 
0546 v roce 2018 
 

radní Hodek   

43. 29096 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace z kap. 0546 v roce 
2018 
 

radní Hodek   

44. 28800 k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání 
fondu investic příspěvkových organizací v 
působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu 
rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 
 

radní Hodek   

45. 29064 k návrhu oznámení o nesouhlasu s 
prodloužením doby nájmu dle Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor č. 
NAN/01/02/000747/2009 ze dne 15. 10. 
2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 
05. 2012 
 

ředitelka 
MHMP 

  

46. 29164 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dlouhodobé výpůjčce 
uměleckých děl č. 
VYP/01/01/001573/2018 ze dne 21. 02. 
2018 s Galerií hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

47. 29193 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
21.3.2018 do 27.3.2018 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

29264 Informace o využití externích právních služeb odbory Magistrátu hl. m. Prahy, 
správcovskými firmami a Městskou policií hl. m. Prahy v roce 2017 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
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