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366 1 20.9.2007 k návrhu na volbu náměstka primátora hl.m. Prahy a člena Rady hlavního 
města Prahy 

268 2 20.9.2007 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Sergeovi 
Baudo 

270 3 20.9.2007 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy Jiřímu 
Kyliánovi 

269 4 20.9.2007 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy  prof. Dr. 
Peteru Demetzovi 

277 5 20.9.2007 k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy Růženě 
Mašové 

028 6 20.9.2007 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.m. Prahy 

107 7 20.9.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace v působnosti SMT 
MHMP 

084 8 20.9.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 

245 9 20.9.2007 k návrhu úpravy rozpočtu a přidělení finančních prostředků v oblasti sportu 
a tělovýchovy v roce 2007 

173 10 20.9.2007 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 
2007 o neinvestiční transfer se státního rozpočtu z MŠMT pro školy 
soukromého školství hlavního města Prahy 

302 11 20.9.2007 ke změně účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 18 v roce 2007 
z rozpočtu hl.m. Prahy a převodu finančních prostředků na OMI 

255 12 20.9.2007 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/2 ze dne 31.5.2007 k 
uvolnění dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole OMT MHMP 0664 na 
městské části hl. m. Prahy dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/5 
ze dne 30.11.2006 

295 13 20.9.2007 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

229 14 20.9.2007 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 

371 15 20.9.2007 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 - Dolní Měcholupy a Praha - Lysolaje 

296 16 20.9.2007 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - 
Kunratice  

235 17 20.9.2007 k návrhu na schválení úplatného nabytí pozemků do vlastnictví hlavního 
města Prahy dle zákona č.95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

236 18 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné a úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. 
Ďáblice, Lipence a Slivenec z vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do 
vlastnictví hlavního města Prahy 
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344 19 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostivař a v k.ú. Petrovice z 
vlastnictví České republiky, právo  hospodaření  s majetkem státu Pražská 
kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci", IČ 00064076 se sídlem 
Cihelná 4, 118 41 Praha 1 do vlastnictví hl. m. Prahy 

313 20 20.9.2007 Návrh na výmaz podniku Kovoslužba - Servis Praha, státní podnik, se 
sídlem Praha 1, Týnská 21, IČ : 00063151 z obchodního rejstříku z důvodu 
ukončení jeho činnosti bez likvidace ke dni 30.9.2007 

047A 21 20.9.2007 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní 
středisko záchranné služby  

248 22 20.9.2007 ke změně účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha 22 z rozpočtu hl. 
m. Prahy v roce 2007 

139 23 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 426 o výměře 35.862 m2 v 
kat. území Třeboradice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
předkladatele nejvhodnějšího návrhu předloženého v rámci výběrového 
řízení ING RED Ten s.r.o., se sídlem Praha 2, Jiráskovo nám. 1981 

324 24 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 1020/2 o výměře 406 m2, 
parc.č. 1021/2 o výměře 467 m2 a parc.č. 1022/3 o výměře 655 m2, vše v 
k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví ASTRALPOL a.s. se 
sídlem Praha 5, Košíře, Starokošířská 695/3, PSČ 150 00, IČ: 275 70 827 

221 25 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 2160/292 o výměře 898 m2, 
parc.č. 2160/289 o výměře 2756 m2  a části pozemku parc.č. 2131/19  o 
výměře 1249 m2  (včetně stavby parkoviště)  vše k.ú. Stodůlky   z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti  RE 100 D s.r.o.,  IČ 271 
89 481   

299 26 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 2339/98, 2339/99 a 2342/58 
v k.ú. Stodůlky o výměře 1.889 m2 společnosti REFAEL CZ s.r.o. za 
celkovou kupní cenu 3.862.000,- Kč 

336 27 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 3655, 3656 a 3957 o výměře 
1769 m2 v k.ú. Libeň společnosti Metrostav a.s. 

292 28 20.9.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 1907 o 
výměře 949 m2 v kat. území Lhotka z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
FC TEMPO PRAHA, se sídlem Praha 4 - Lhotka, Nad Zátiším č. 309 

325 29 20.9.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 341 o 
výměře 424 m2 v kat. území Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Metrostav a.s. 

996 30 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 2752 o výměře 247 m2 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO PALACE 
PRAHA k.s., IČ:  17048052 

267 31 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2621/43 o výměře 243 m2 v 
kat. území Kobylisy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví MEDIANA s.r.o. 

637 32 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 289/2 v k.ú. Záběhlice  
o výměře 147 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví spol. HANA a.s. 

082 33 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 3192/1 v k. ú. Michle o 
výměře 60 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví PST Sales a.s., IČ: 
256 91 503 
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288 34 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 793/4 k.ú. Běchovice o 
výměře 48 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
PREdistribuce, a.s., IČ: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 
3199/19a 

994 35 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 1149/29 o výměře 37 m2 v 
k.ú. Řepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti PREdistribuce, 
a.s., IČ 27376516 

237 36 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 782/9 o výměře 24 m2, k.ú. 
Karlín z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví FLORENC 1, s.r.o. se sídlem 
Praha 8, Pobřežní 3, IČ : 256 18 792 

287 37 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 1925/14 a 1925/15 k.ú. 
Vysočany o celkové výměře 19 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
společnosti Best Properties South, a.s. 

266 38 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2594/9 o výměře 541 m2 v 
kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů 
Ing. Miloše Hlávky a Mgr.Terezy Hlávkové 

889 39 20.9.2007 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 2675/1 o výměře 326 
m2 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví paní Ing. Sylvie 
Žižkové 

150 40 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 677 o výměře 31 m2 a parc. 
č. 3241 o výměře 252 m2 v k. ú. Michle z vlastnictví hl. m. Prahy do 
vlastnictví Květy Kuldové, bytem Pod Vršovickou vodárnou III 95/4, Praha 
4 

265 41 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1815/6  o výměře 200 m2 v 
kat. území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pí. Zuzany 
Patrákové, bytem Boňkov 151, Hranice  

167 42 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 157 o výměře 90 m2 v 
kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Věra 
Lehké, bytem Praha 4 - Chodov, Zimákova 208/9   

294 43 20.9.2007 k návrhu na schválení převodu části pozemku parc.č. 1929/3 o výměře 78 
m2v kat. území Kamýk z vlastnictví hl. m. Prahy do společného jmění 
manželů pana JUDr. Ladislava Kašky a paní Ing. Heleny Kaškové, bytem  
Mařatkova 6, č.p. 916, 142 00 Praha - Kamýk 

717 44 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2840/1 o výměře 33 m2 
a části pozemku parc. č. 2840/3 o výměře 33 m2 v k. ú. Braník z vlastnictví 
hl. m. Prahy do SJM Jarmily a Jána Glezových 

293 45 20.9.2007 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 805/33 o 
výměře 54 m2 k. ú. Kunratice z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Julie 
Müllerové, pozemku parc.č 805/34 o výměře 50 m2 k. ú. Kunratice  z 
vlastnictví hl. m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Ivana Hesterina a 
Jany Hersterinové a parc.č.  805/31 o výměře  65 m2 k. ú. Kunratice z 
vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Věry Novákové 

110 46 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2336/38 v kat. území 
Chodov o výměře 6 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do společného 
jmění Františka Kovaříka a Jarmily Kovaříkové, oba bytem Praha 4 - 
Chodov, Kolmistrova 146/7 
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323 47 20.9.2007 k návrhu na bezúplatný převod vodovodního řadu DN 150 mm v délce 1 
500 m na pozemcích parc. č. 361/17, 361/1, 361/18, 557, 558/1, 567, 
566/1 v k. ú. Cholupice a pozemcích parc. č. 897/12, 897/24, 897/22, 
897/2, 897/11, 897/13 v k. ú. Točná z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
AEROKLUB TOČNÁ 

257 48 20.9.2007 k návrhu na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1893/18 v k. ú. Bubeneč 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 
Pražské kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci", IČ 00064076 
do vlastnictví hl. m. Prahy 

315 49 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od WHITE 
HILL DEVELOPMENT s.r.o. IČ.: 26719584, Mooney s.r.o. IČ.: 26769956, 
AMBIA CZ a.s., IČ: 6439484, Markéty Mádrové, bytem Jaurisova 1502/17, 
140 00 Praha 4 

156 50 20.9.2007 k návrhu na schválení úplatného nabytí spoluvlastnického podílu a 
bezúplatného nabytí pozemků na stavbě č. 0176 "TI pro 23 b.j. Koloděje, 
Záhornická" do vlastnictví hl. m. Prahy 

149 51 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 825 k.ú. Zbraslav o výměře 
177m2 z vlastnictví Rudolfa Čumpelíka, Vladimíra Čumpelíka a Evy 
Koudelkové do vlastnictví hl.m.Prahy pro realizaci stavby č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0003 - kanalizace Zbraslav 

317 52 20.9.2007 k návrhu směny pozemku parc.č.1281/397 o výměře 4 m2 v k.ú. Vokovice, 
ve vlastnictví společnosti ANIGER, s.r.o., se sídlem Bělohorská 19/269, 
Praha 6, IČ 27148050, za části pozemku parc.č. 1281/234 o výměře 4 m2 
v k.ú. Vokovice ve vlastnictví hl.m.Prahy. 

340 53 20.9.2007 k návrhu směny pozemku parc.č. 2671/124 v k.ú. Kyje ve vlastnictví 
společnosti MASO-PROFIT VELKOOBCHOD s.r.o., za část pozemku 
parc.č. 2846/1 v k.ú. Kyje ve vlastnictví hl.m. Prahy 

289 54 20.9.2007 k návrhu směny pozemku parc. č. 316/4 a části pozemku parc. č. 317/2 v 
k. ú. Radlice ve vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s., se sídlem 
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102 za část pozemku parc. č. 
316/1 a část pozemku parc. č. 317/1 v k. ú. Radlice ve vlastnictví hl.m. 
Prahy 

316 55 20.9.2007 k návrhu směny části pozemku parc. č. 342/1 o výměře 133 m2, v k.ú. 
Holešovice, ve vlastnictví  spol. EPI -  Centrum s.r.o., se sídlem ul. 
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, IČ 26498201, za pozemek parc. č. 343 
o výměře 123 m2, v k.ú. Holešovice, ve vlastnictví hl. m. Prahy 

290 56 20.9.2007 k návrhu směny části pozemku parc.č. 5043/7 v k. ú. Smíchov, ve 
vlastnictví CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o., se sídlem  Nádražní 
32, 150 00, Praha 5 za část pozemku parc.č. 629/2 v k.ú. Smíchov, ve 
vlastnictví hl.m. Prahy. 

 

318 57 20.9.2007 k návrhu směny  části pozemku parc. č. 1576/2 o výměře 314 m2, v k.ú. 
Vinoř, ve vlastnictví ing. Jiřího Kramla, bytem Rožmberská 833, 198 00 
Praha 9, za části pozemku parc. č. 2848/2 o výměře 834 m2 a 234 m2,  v 
k.ú. Záběhlice,  ve vlastnictví hl.m.Prahy 

273 58 20.9.2007 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č.34/38 ze dne 26.1.2006 k návrhu 
na úplatné nabytí pozemků parc.č. 717/10,717/13,717/15 v k.ú.Běchovice 
do vlastnictví hl.m.Prahy 
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291 59 20.9.2007 k návrhu na revokaci usnesení č.38/33 ze dne 25.5.2006 k návrhu na 
úplatné nabytí pozemku parc.č.518 v k.ú.Libuš,pozemku PK 575/5 v 
k.ú.Újezd nad Lesy a pozemků parc.č.888/29,888/30,888/31,888/32 dle LV 
496 v k.ú.Kamýk do vlastnictví hl.m.Prahy 

328 60 20.9.2007 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 8/40 ze dne 
21.6.2007 - k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy  č. 
2/35 ze dne 21.12.2006 - k návrhu na určení zástupců a náhradníků za 
zástupce hl.m. Prahy na valných hromadách akciových společností, ve 
kterých má hl.m. Praha majetkový podíl 

271 61 20.9.2007 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 3, Praha 4, 
Praha 5, Praha 9, Praha 12, Praha 17, Praha 21,  Praha - Čakovice a  
Praha - Libuš   

272 62 20.9.2007 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 městským částem Praha 2, Praha -  
Březiněves, Praha - Čakovice  a  Praha - Újezd   

349 63 20.9.2007 k úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů FEU MHMP 

238 64 20.9.2007 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 - hl. m. Praha 

261 65 20.9.2007 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2007 

338 66 20.9.2007 k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha 2 na vrub 
rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kapitole 1016 
rozpočtu hlavního města Prahy 

276 67 20.9.2007 k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem hlavního města 
Prahy na vrub rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v 
kapitole 1016 rozpočtu hlavního města Prahy 

301 68 20.9.2007 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté městské části Praha 
- Zbraslav na základě usn. ZHMP č. 5/37 ze dne 22.3.2007 

278 69 20.9.2007 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Satalice na 
financování projektu v rámci 6. výzvy JPD2 

305 70 20.9.2007 K návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 8/11 ze dne 21. 6. 2007 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 21 ve výši 
325 838 Kč pro školství, pro Městskou část Praha 8 ve výši 2,500.000,- Kč 
pro sport a tělovýchovu a pro školství a poskytnutí daru ve výši 3,000.000,- 
Kč Českému paralympijskému výboru pro sport 

206 71 20.9.2007 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti sociálních 
služeb pro rok 2007 - III. kolo 

205 72 20.9.2007 k návrhu na uzavření dohod o splátkách o úhradě dlužného nájemného a 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu s nájemci bytů ve vlastnictví 
hl. m. Prahy 
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129 73 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod rozestavěných bytových objektů stavby č. 0122 
"Černý most II/5.stavba, 2.a 3. část, etapa 0001" - B, E, F1, F, včetně 
technické vybavenosti a části pozemku parc. č. 221/500 o výměře 5,397 
m2 v k.ú.Černý Most a  investorských práv a závazků v rozsahu převáděné 
rozestavěné stavby společnosti Skanska CZ a.s 

329 74 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2530/32 o výměře 437 m2, 
kat.území Dejvice, souvisejícího s bytovým domem čp.2407, z vlastnictví 
hl.m. Prahy do SJM Tomáše Janáčka a Jitky Janáčková 

279 75 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2519/81 o výměře 175 m2 
kat.území Dejvice z vlastnictví hl.m. Prahy vlastnici domu čp.2359 
kat.území Dejvice 

283 76 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2519/79 o výměře 400 m2, 
kat.území Dejvice, z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domu čp. 2381 
kat.území Dejvice 

281 77 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků kat.území Dejvice, parc.č. 2519/62 o 
výměře 113 m2 a 2519/148 o výměře 25 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastnici domu čp. 2364 kat.území Dejvice 

282 78 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2519/78 o výměře 136 m2 a 
2519/142 o výměře 26 m2, oba kat.území Dejvice, z vlastnictví hl.m. Prahy 
vlastnici domu čp. 2380 kat.území Dejvice 

284 79 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. parc.č. 2519/75 o výměře 110 
m2 a 2519/140 o výměře 23 m2, kat.území Dejvice, z vlastnictví hl.m. 
Prahy vlastníkům domu čp. 2377 kat.území Dejvice 

101 80 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2780/165 o výměře 764 m2 v 
k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků bytů a společných částí stavby č.p. 2522, Volutova, Praha 5 

263 81 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod zastavěných pozemků parc.č . 4400/739 o 
výměře 12 m2 a parc.č . 4400/745 o výměře 15 m2 v katastrálním území 
Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
Rodopská 3157, se sídlem Rodopská 3157, 140 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 
63081458 

286 82 20.9.2007 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 4261/180 rozděleného novým 
geometrickým plánem na pozemky parc.č. 4261/180, 4261/262 až 
4261/275 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 1916 m2 vlastníkům rodinných 
domů jako pozemky související se zastavěnými pozemky ve vlastnictví 
majitelů domů 

144 83 20.9.2007 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

285 84 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Černý 
Most, a to parc.č. 221/518 o výměře 329 m2, parc.č. 259/2 o výměře 810 
m2, parc.č. 221/589 o výměře 458 m2, parc.č. 221/796 o výměře 145 m2, 
parc.č. 232/828 o výměře 83 m2, parc.č. 232/696 o výměře 677 m2 a 
parc.č. 221/588 o výměře 259 m2, ze spoluvlastnictví fyzických osob do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

231 85 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Kyje, a to pozemků 
parc.č. 793/65, parc.č. 793/66, parc.č. 793/99, parc.č. 793/147, parc.č. 
793/150, parc.č. 2688/5 a parc.č. 2688/6, z vlastnictví Miroslava Košťála 
do vlastnictví hl.m. Prahy 
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342 86 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Liboc z vlastnictví 
Jaroslavy Vondrákové do vlastnictví hl.m. Prahy 

298 87 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 4455/53 o výměře 
15 m2 v k.ú. Horní Počernice z vlastnictví Radmily Zoufalé do vlastnictví 
hlavního města Prahy  

232 88 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 178/3 v k.ú. Michle 
ze spoluvlastnictví Ing. Miroslava Ryse (podíl 1/2), Nad Strakovkou 1, 160 
00 Praha 6 a Mirjam Valentové (podíl 1/2), V Předpolí 16, 100 00 Praha 10 
do vlastnictví hl.m. Prahy   

350 89 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 4150/5 v k.ú. Žižkov 
ze spoluvlastnictví Emilie Bednářové, Ing. Zdeňka Činčery a Štěpána 
Formana do vlastnictví hl.m. Prahy 

204 90 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku pův. PK 549 ( odděl. GP 
parc. č. 552/3, parc. č. 501/66) v k.ú. Krč, ze spoluvlastnictví Ing. Jana 
Müllera, JUDr. Zdeňka Müllera do vlastnictví hlavního města Prahy 

008 91 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1717/1 v k.ú. Hloubětín z 
podílového spoluvlastnictví RNDr. Mileny Braunsteinové a Jaroslava 
Procházky do vlastnictví hl.m. Prahy 

228 92 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1492 v k.ú. Desná, z 
vlastnictví města Desná do vlastnictví hlavního města Prahy 

250 93 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Jinonice z vlastnictví 
ZPA Jinonice, a.s., Bělisko 1227, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 45273430 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

351 94 20.9.2007 k úplatnému nabytí vlastnictví pozemků v k.ú. Chuchle, a to parc.č. 774/4 o 
výměře 988 m2, parc.č. 774/12 o výměře 184 m2 a parc.č. 774/13 o 
výměře 673 m2, z vlastnictví Turf Praha a.s., Radotínská 69, 159 00 Praha 
5 - Velká Chuchle, IČ: 251 57 736 do vlastnictví hl.m. Prahy 

215 95 20.9.2007 Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Měcholupy parc.č. 599/18 o 
výměře 230 m2, parc.č. 599/22 o výměře 1058 m2 a parc. č. 599/26 o 
výměře 75 m2 včetně okrasných dřevin do vlastnictví hl.m. Prahy pro 
stavbu č.9620 "Kanalizační sběrač G (včetně G6)" 

210 96 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví vodovodních a kanalizačních řadů v 
k.ú. Horní Měcholupy z vlastnictví R-SOFT, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy za smluvní cenu ve výši 100.000,- Kč 

322 97 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4880/2 k.ú. Smíchov z 
vlastnictví AC Offices Plzeňská s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy  

227 98 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 4820 v k.ú. 
Modřany, parc. č. 2183/91, parc. č. 2183/152 v k.ú. Žižkov ve vlastnictví 
ČR, s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, do vlastnictví 
hlavního města Prahy   

332 99 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví komunikace Nová kolonie včetně 
pozemku parc.č. 2010/196 v k.ú. Stodůlky od Trigema Development s.r.o., 
IČ: 27079694, se sídlem Hošťálkova 62/603, 169 00  Praha 6, do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
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341 100 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 4635/519, 
parc.č. 4635/520, parc.č. 4635/521 a 4635/522 v k.ú. Modřany včetně části 
komunikace - kolmých parkovacích zálivů, vybudovaných na těchto 
pozemcích v Praze 12, od Panorama Modřany, spol. s r.o., se sídlem v 
Praze - Strašnicích, V Korytech 972/12, IČ: 26692970, do vlastnictví hl.m. 
Prahy 

300 101 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví rozšíření křižovatek se světelným 
signalizačním zařízením v k.ú. Chodov od AIG/LINCOLN CZ, s.r.o. 

321 102 20.9.2007 k návrhu na revokaci usnesení ZHMP č.20/83 ze dne 16.9.2004 ve znění 
usnesení č. 24/25 ze dne 27.1.2005 k prodeji pozemků z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

216 103 20.9.2007 k návrhu na uzavření dohody o změně obsahu závazku se společností 
MEET FACTORY, o.p.s. 

258 104 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc.č. 
1907/3 v k.ú. Hostivař o výměře 1 276 m2 z vlastnictví firmy SEFIKO, spol. 
s r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy 

356 105 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemků určených k plnění funkcí lesa parc.č. 
2594/1, 2596/60, 2617/2 v k.ú. Kobylisy a parc.č. 1254/2, 1260/3 v k.ú. 
Ďáblice o celkové výměře 14 149 m2 z vlastnictví paní Evy Mlejnkové do 
vlastnictví hl.m. Prahy 

230 106 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1303/3 v k.ú. 
Nebušice z vlastnictví Jiřího Kocourka do vlastnictví hl.m. Prahy 

314 107 20.9.2007 k návrhu na bezúplatné nabytí 1/4 pozemku parc. č. 1375/2 o výměře 342 
m2 v k.ú. Jinonice ze spoluvlastnictví ČR - s právem hospodaření Pražské 
vodárny, s.p. v likvidaci , Praha 1 do vlastnictví hl. m. Prahy  

211 108 20.9.2007 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 
městským částem Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 na 
zajištění provozu lékařské služby první pomoci v roce 2007 

319 109 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví fyzických osob a 
Českého zahrádkářského svazu do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel stavby 
Městského okruhu č. 9515 Myslbekova - Prašný most. 

246 110 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 620 a parc. č. 621 
v k. ú. Střešovice pro účely stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba ( část 
A - MÚK Malovanka ) do vlastnictví hl. m. Prahy nad rámec již schválených 
výkupů 

330 111 20.9.2007 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1641/6 o výměře 147 m2 v 
k.ú. Dolní Počernice ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro účely stavby č. 0027 Štěrboholská radiála 2. stavba  

219 112 20.9.2007 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 19/30 ze dne 
24.6.2004 - nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s 
realizací stavby č. 0053 Vysočanská radiála 

222 113 20.9.2007 k návrhu revokace usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/12 ze dne  
27.4.2006, ve smyslu opravy křestního jména jednoho ze spoluvlastníků 
nabývaných pozemků pro stavbu č. 4664 MÚK PPO - Beranových  

385 114 20.9.2007 k návrhu personálních změn ve výborech Zastupitelstva hl.m. Prahy 

 


