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 U P R A V E N Ý    N Á V R H    P R O G R A M U 
10. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 24. 10. 2019 

 
od 9.30 hod. 

 
 

                          

BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 

1.  Organizační záležitosti  9.30 – 9.40  

2. 33484 k návrhu na uzavření Smlouvy o 

sdruženém podávání poštovních zásilek 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.40 Ing. Vorlíček 

3. 34379 k záměru odboru informatických aplikací 

MHMP na realizaci veřejné zakázky 

„Servis a rozvoj informačního systému 

„Centrální evidence smluv a související 

moduly Obis““ 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.45 Ing. Vorlíček 

4. 34676 K návrhu na úpravu běžných výdajů v 

kap. 09 - vnitřní správa, v roce 2019 

 

- elektronicky 

 

primátor hl.m. 

Prahy 

9.50 Ing. Vorlíček 

5. 34558 k návrhu na uzavření smlouvy o umístění 

nádob na sběr použitých tonerových 

kazet, tonerových válců a inkoustových 

kazet na sběrných dvorech hl. m. Prahy 

 

- elektronicky  

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

9.55 RNDr. Kyjovský 

6. 34626 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci 

Programu Čistá energie Praha 2019 III. 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.00 RNDr. Kyjovský 

7. 34023 k návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 

ZZC/8/01/000860/2001 uzavřené mezi hl. 

m. Prahou a Záchrannou brigádou 

kynologů Praha k zabezpečení 

záchranných činností při likvidaci 

mimořádných událostí a krizových situací 

na území hl. m. Prahy a k návrhu na 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Záchranné brigádě kynologů Praha v roce 

2019 z rozpočtu běžných výdajů kap. 07 – 

BEZPEČNOST 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.05 JUDr. 

Štalmachová 
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8. 34614 k návrhu navýšení rozpočtu běžných 

výdajů Městské policie hl. m Prahy o 

účelovou dotaci poskytnutou Městskou 

částí Praha 6 a navýšení limitu prostředků 

na platy Městské policie hl.m. Prahy pro 

rok 2019 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.10 Ing. Šuster, ředitel 

MP HMP 

9. 34672 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o 

výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 

Komunikace Slivenec; projektová činnost 

(DVZ) a autorský dozor“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.15 Ing. Prajer 

10. 34489 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Hasičská stanice č. 5, Průběžná 

74, nová budova - projektová 

dokumentace" 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Hlubuček 

10.20 Ing. Rak 

11. 34663 k aktualizaci řešení zeleně v rámci stavby 

„Tramvajová trať Divoká Šárka - 

Dědinská“ 

 

- elektronicky 

 

náměstek 

primátora 

Scheinherr 

10.25 Ing. Witowski, 

gen.řed. DP 

HMP 

12. 34311 k návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

účastníka zadávacího řízení k veřejné 

zakázce "Rekonstrukce objektu bývalého 

hotelu Opatov - zhotovitel stavby "Dům 

pro nový začátek" " 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 10.30 Ing. Rak 

13. 34593 k revokaci usnesení Rady HMP č.1821 ze 

dne 26.8.2019 k návrhu na schválení 

pronájmu bytů hl.m. Prahy 

 

- elektronicky 

 

radní Zábranský 10.35 Ing. Tunkl 

14.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 

   

 

 

 

 

 

 


