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Z-910 18/1 21.6.2012 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy  a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 2011 - závěrečný účet 

Z-983 18/2 21.6.2012 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí 
hlavního města Prahy na rok 2012 

Z-996 18/3 21.6.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.15/1 ze dne 29.3.2012 k návrhu 
na přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky "Finance Contract 
Prague Metro III - A" 

Z-1000 18/4 21.6.2012 k návrhu na úpravu rozpočtových příjmů hl.m. Prahy související s daní z 
příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011 a vratce podílu na 
daňové povinnosti hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy formou 
neinvestiční dotace 

Z-970 18/5 21.6.2012 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na činnost 
jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

Z-1011 18/6 21.6.2012 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 1 

Z-1018 18/7 21.6.2012 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m.Prahy v souvislosti s přijetím dotace od 
MČ Praha 8 z důvodu vypořádání finančních vztahů mezi hl. m. Prahou a 
MČ Praha 8, týkající se záměru privatizace části bytového fondu 

Z-949 18/8 21.6.2012 k návrhu na vydání změn 06 a 07 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy 

Z-951 18/9 21.6.2012 k návrhu na vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ hl.m.Prahy 

(Z 2274/00, Z 2573/00) 

Z-948 18/10 21.6.2012 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ 
hl.m.Prahy 

Z-931 18/11 21.6.2012 k návrhu na financování projektů specifické primární prevence "Zdravé 
město Praha 2012" 

Z-1005 18/12 21.6.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy 
Centrum sociálních služeb Praha 

Z-1014 18/13 21.6.2012 k návrhu udělení grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 
2012 - program T1, T2, J1, J2, J3 a J5 

Z-811 18/14 21.6.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
Vokovice, se sídlem Praha 6, Vokovická 3 

Z-364 18/15 21.6.2012 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola - 
Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 
1/179 

Z-718 18/16 21.6.2012 k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v 
působnosti SMT - Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500, a 
Základní škola a střední škola waldorfská se sídlem Praha 4, Křejpského 
1501 

Z-845 18/17 21.6.2012 ke změně zdroje financování dotace malého a středního podnikatele 
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Z-878 18/18 21.6.2012 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Z-988 18/19 21.6.2012 ke schválení projektů v rámci 8. výzvy Operačního programu Praha- 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a 
partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 

Z-936 18/20 21.6.2012 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Z-946 18/21 21.6.2012 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

Z-947 18/22 21.6.2012 k volbě nových přísedících Městského soudu v Praze 

Z-920 18/23 21.6.2012 k návrhu na udělení ceny hlavního města Prahy Evě Hrubešové a Josefu 
Hrubešovi 

Z-1017 18/24 21.6.2012 k zajištění Externích právních služeb pro hlavní město Prahu 

Z-950 18/25 21.6.2012 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha 

Z-990 18/26 21.6.2012 Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy za rok 
2011 

Z-261 18/27 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 4185/11 o výměře 10 m2, 
dále části pozemku parc. č. 4185/9 o výměře 9 m2 a části pozemku parc. 
č. 5097 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Ing. Václava Fišera a Jaroslavy Fišerové 

Z-780 18/28 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 713/1 o výměře 270 m2 v kat. 
území Šeberov z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví  pana Karla Rohlíka 

Z-752 18/29 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2557/172 o výměře 10 m2 a 
parc. č. 2557/173 o výměře 4 m2 k.ú. Břevnov z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví paní Olgy Falladové 

Z-919 18/30 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod částí pozemku parc.č. 3010/1 dle GP č. 3125-
61/2010 oddělených a nově označených jako parc.č. 3010/3 o výměře 38 
m2 a parc.č. 3010/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy 
do vlastnictví paní Mileny Průchové 

Z-905 18/31 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc. č. 3916  o výměře 690 m2 
a parc. č. 4841/2 o výměře 770 m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví pana Ing. Pavla Bartoně 

Z-809 18/32 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 1/1 o výměře 343 m2 a 
části pozemku parc. č. 1304/3 o výměře 19 m2 v k. ú. Pyšely, obec Pyšely 
z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Města Pyšely a vyjmutí těchto částí 
pozemků ze zřizovací listiny Domova pro seniory Pyšely 

Z-883 18/33 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3009/2 o výměře 11 m2 v k.ú. 
Chodov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti MEDICO spol. s 
r.o., 

Z-751 18/34 21.6.2012 k návrhu na úplatný převod pozemků par. č. 3078, parc. č. 3080, parc. č. 
3081, parc. č. 3082, parc.č. 3083, parc. č. 3084, parc. č. 3085, parc. č. 
3086 o celkové výměře 2 973 m2 vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. 
Prahy do vlastnictví společnosti Walter residential s.r.o., IČ0: 247 39 138 
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Z-1013 18/35 21.6.2012 k návrhu na  úplatný převod částí pozemků parc.č.  1344/1 a parc.č. 
1344/4 o celkové výměře 129 m2 vkat. území Braník z vlastnictví hl.m. 
Prahy do SJM pana Tomáše Dimuna a paní Mgr. Martiny Dimunové a částí 
pozemků parc.č. 1344/1 a parc. č. 1344/4 o celkové výměře 17 m2 v kat. 
území Braník z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM pana Václava Havlíka a 
paní Boženy Havlíkové 

Z-866 18/36 21.6.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 162/214 a 2692/86 k.ú. 
Stodůlky z podílového spoluvlastnictví Zdeňka Tůmy (id. 1/2) a Oldřišky 
Tůmové (id. 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-915 18/37 21.6.2012 k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Malešice, Slivenec a Újezd u 
Průhonic z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem 
státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

Z-330 18/38 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 310/190 o výměře 639 m2  
LV č. 438 v k.ú. Michle, komunikace s chodníky, parkovacího zálivu s osmi 
parkovacími stáními, dvou uličních vpustí v k.ú. Michle, stavebních úprav 
vozovky v k.ú. Krč a dopravního značení v k.ú. Michle, vybudovaných v 
rámci stavby "TRIANON - O.P.B.H - Office Park Budějovická Hochtief, 
Praha 4 při ulicích Budějovická a Vyskočilova" z vlastnictví Trianon 
Building Prague s.r.o. se sídlem Mánesova č.p. 917/28, Vinohrady, 120 00  
Praha 2, IČO:26504006 do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-663 18/39 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného osvětlení a chodníku v k.ú. 
Radlice a Smíchov vybudovaných v rámci stavby „Rezidence Panorama“ z 
vlastnictví  společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. a 
pozemků v k.ú. Radlice z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s. do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-839 18/40 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí 4 ks stožárů veřejného osvětlení včetně 
kabelových rozvodů v k.ú. Stodůlky, z vlastnictví  společnosti CENTRAL 
GROUP uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 
65/1702, 140 00, IČO : 28460120, do vlastnictví hl. města Prahy 

Z-755 18/41 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí 5 ks stožárů veřejného osvětlení včetně 
podzemních kabelů z vlastnictví společnosti BYTOVÉ DOMY LETŇANY 
a.s., Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 158 00, IČ : 27918203, do 
vlastnictví hl. města Prahy 

Z-985 18/42 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu pro veřejnou potřebu „V“ 
DN 100, splaškové kanalizační stoky „S1“ DN 300 a splaškové kanalizační 
stoky „S2“ DN 300, z vlastnictví společnosti Main Point Karlín, a.s. se 
sídlem Praha 1,Templová 747, 110 00, IČO: 26725487, do vlastnictví hl. 
m. Prahy 

Z-876 18/43 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu pro veřejnou potřebu PE 
110, vybudovaného v rámci akce „Vodovodní řad pro veřejnou potřebu“ z 
vlastnictví Patrika Prokopa, do vlastnictví hl. m. Prahy. 

Z-928 18/44 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu pro veřejnou potřebu z 
tvárné litiny DN 150 a DN 80, z vlastnictví společnosti Střížkovská s.r.o, 
Praha 5 - Smíchov, Švédská 14/1015, 150 00, IČO : 27925617, do 
vlastnictví hl. m. Prahy 
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Z-804 18/45 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodního řadu LTH DN 200 a 
vodovodního řadu LTH DN 80, včetně šoupěte a podzemního hydrantu, z 
vlastnictví společnosti Moulíkova Development s.r.o., se sídlem Praha 5, 
Smíchov, Moulíkova 3286/1b, 150 00, IČ : 27386074, do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

Z-870 18/46 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí kanalizační splaškové stoky DN 300 v délce 
40,80 m z vlastnictví společnosti MAITREA a.s., se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Týnská ulička 1064/6, 110 00, IČO : 49240617, do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

Z-842 18/47 21.6.2012 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce chodníků a sadových úprav v 
k.ú. Stodůlky, z vlastnictví  společnosti CENTRAL GROUP uzavřený 
investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, 140 00, IČ : 
28460120, do vlastnictví hl. města Prahy 

Z-760 18/48 21.6.2012 k návrhu na zrušení předkupního práva ve prospěch hlavního města Prahy 
ke stavbě č.p. 1074 na pozemku parc.č. 2557/76 k.ú. Břevnov 

Z-464 18/49 21.6.2012 k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Nusle za účelem majetkoprávního 
vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi společností ČSAD Praha 
holding a.s. a hl.m. Prahou 

Z-806 18/50 21.6.2012 k návrhu směny pozemku parc.č. 67/1 o výměře 150 m2, pozemku parc.č. 
89/2 o výměře 7 m2, pozemku parc.č. 1126/1 o výměře 99 m2 a pozemku 
parc.č. 1126/4 o výměře 63 m2 v k. ú. Troja ve vlastnictví Zlatá Praha, 
spol. s r.o. za pozemek parc.č. 96/5 o výměře 2 m2 a pozemek parc.č. 
1670/3 o výměře 70 m2 v k. ú. Troja, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-987 18/51 21.6.2012 k návrhu směny pozemku parc.č. 3315/22 o výměře 824 m2 v k. ú. Krč a 
části pozemku parc.č. 4030/1 o výměře 9580 m2 v k. ú. Libeň, ve 
vlastnictví České dráhy, a.s. za pozemek parc.č. 160/11 o výměře 5 m2, 
pozemek parc.č. 160/14 o výměře 2293 m2, pozemek parc.č. 160/16 o 
výměře 29 m2 a pozemek parc.č. 160/17 o výměře 7 m2 v k. ú. 
Holešovice, ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1009 18/52 21.6.2012 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, Praha 11, 
Praha - Lysolaje, Praha - Suchdol a  Praha - Újezd 

Z-1010 18/53 21.6.2012 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 6 a Praha 
- Lipence 

Z-899 18/54 21.6.2012 k poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha - Běchovice na 
"Snížení imisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně v Praze - 
Běchovice" a účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha - Dolní Počernice 
na "Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích" 

Z-974 18/55 21.6.2012 k zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním 
odpadem na území hl.m. Prahy 

 


