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Z-1786 
A 

30/1 20.6.2013 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 784 ze dne 16. 5. 2013 
primátorem hl. m. Prahy 

Z-1659 30/2 20.6.2013 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků 
hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012 - závěrečný účet 

Z-1809 30/3 20.6.2013 k Účetní závěrce hl.m. Prahy za rok 2012 

Z-1811 30/4 20.6.2013 k návrhu na úpravu rozpočtových příjmů hl. m. Prahy související s daní z 
příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 a vratce podílu na 
daňové povinnosti hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy formou 
neinvestiční dotace 

Z-1729 30/5 20.6.2013 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí 
hlavního města Prahy na rok 2013 a rozpočtovému výhledu za hlavní 
město Prahu do roku 2018 

Z-1704 30/6 20.6.2013 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ na činnost 
jednotek Sborů dobrovolných hasičů 

Z-1859 30/7 20.6.2013 k návrhu na poskytnutí účelové dotace MČ na činnost jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů v souvislosti s povodněmi 

Z-1761 30/8 20.6.2013 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z finančních 
prostředků obdržených jako odvod z loterií dle ust. § 41i odst. 1 písm. b)  
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v průběhu 
ledna až dubna 2013 

Z-1856 30/9 20.6.2013 k návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy na výdaje 
vzniklé v souvislosti s odstraňováním následků povodně a k úhradě faktur 
za výdaje na území MČ HMP hl.m. Prahou 

Z-1622 30/10 20.6.2013 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa služeb 
hlavního města Prahy se sídlem Kundratka 19,180 00  Praha 8 - Libeň 

Z-1675 30/11 20.6.2013 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny I+II ÚP 
SÚ hl.m. Prahy - Z 2724/00 (Praha 16, Praha - Zbraslav - vytvoření 
rekreační zóny "Radotínská jezera") 

Z-1598 30/12 20.6.2013 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy 

vymezení traťových spojek metra C-D a D-C v lokalitě Prahy 4 

Z-1599 30/13 20.6.2013 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy 

komunikačního propojení Pražský okruh - Přátelství v lokalitě Prahy 22 

Z-1671 30/14 20.6.2013 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - 

kompostárna Vinoř v k.ú. Vinoř (MČ Praha-Vinoř) 

Z-1672 30/15 20.6.2013 k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - 

nové řešení lokality „Radotínská jezera“ a její vyjmutí z VRÚ v k.ú. Radotín 
a k.ú. Lahovice (MČ Praha 16 a MČ Praha-Zbraslav) 

Z-1601 30/16 20.6.2013 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1024/06 (Praha 9 - 
potvrzení územní rezervy - rozvoj území) 

Z-1603 30/17 20.6.2013 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1286/06 (Praha 4 - 
výstavba komplexu s obchody, službami a multifunkčním kulturním 
zařízením) 

Z-1604 30/18 20.6.2013 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1298/06 (Praha 11 - 
vytvoření klidové zóny) 
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Z-1605 30/19 20.6.2013 k návrhu zadání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1377/06 (Praha - Křeslice  - 
využití pro golf, jezdectví a další oddechové činnosti) 

Z-1606 30/20 20.6.2013 k návrhu na vydání změny ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 1498/06 (Praha 4, Praha 
12, Praha - Kunratice - nové využití území podle projednané urbanistické 
studie) 

Z-1674 30/21 20.6.2013 k návrhu zadání změny Z2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) 

Z-1427 30/22 20.6.2013 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I ÚP SÚ hl.m. Prahy - Z 
2001/00 (Praha 1, Praha 3, Praha 8 - revitalizace území „Masarykovo 
nádraží-Florenc“) 

Z-1478 30/23 20.6.2013 ke konceptu řešení celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy- 
Z 2743/00 - Praha 13, výstavba administrativních objektů 

Z-1676 30/24 20.6.2013 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy - 
Z 2744/00 (Praha 2, Praha 4, Praha 5 - optimalizace traťového úseku 
Praha hl.m. - Praha Smíchov) 

Z-1679 30/25 20.6.2013 k návrhu na ukončení pořizování celoměstsky významné změny III ÚP SÚ 
hl.m. Prahy - Z 2751/00 (Praha 1, Praha 2 - vymezení tunelového řešení 
severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a Nuselským 
mostem) 

Z-1823 30/26 20.6.2013 k návrhu na snížení rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole 0221 - Městská 
infrastruktura (OMI) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - 
Šeberov 

Z-1344 30/27 20.6.2013 ke schválení odůvodnění veřejné zakázky na služby spočívající v 
dodatečné přípravě projektové, koordinační a jiné dokumentace pro 
zajištění stavby MO a v dodatečném autorském dozoru při realizaci stavby 
MO do dokončení stavby MO v termínu 04/2014 a skončení zkušebního 
provozu v termínu 12/2016 

Z-1845 30/28 20.6.2013 k návrhu usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ke schválení 
závazného návrhu smlouvy o dílo k provedení stavby č. 0051  
"Protihluková opatření na dokončených stavbách - PHS u Jižní spojky" 

Z-1097 30/29 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2342/67 a částí pozemků 
parc. č.200/1, 200/2, 2340/1, 2341/4, 2341/5, 2341/8, 2342/17, 2342/28 a 
2342/51 v k.ú. Lipence do vlastnictví hl.m. Prahy pro majetkoprávní 
vypořádání stavby č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace III. 

Z-1799 30/30 20.6.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.22/4 ze dne 13.12.2012 k 
návrhu na určení zástupců a náhradníků za zástupce hl. m. Prahy na 
valných hromadách akciových společností v majetkovém portfoliu hl. m. 
Prahy 

Z-1590 30/31 20.6.2013 k návrhu na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 
2013 

Z-1780 30/32 20.6.2013 k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí 
v roce 2013 

Z-1816 30/33 20.6.2013 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2013 z 
kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha - Libuš 

Z-1643 30/34 20.6.2013 k návrhu na změnu účelu prostředků poskytnutých Městské části Praha 12 
usnesením Zastupitelstva HMP č. 6/14 ze dne 28.4.2011 

Z-1768 30/35 20.6.2013 k plnění Koncepce pražského speciálního školství 
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Z-1413 30/36 20.6.2013 k návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky na výstavbu "DDM HMP - 
obnova areálu Stadionu mládeže - hlavní budova" objektu Na Kotlářce 1, 
Praha 6 Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8 - Karlín, 
Karlínské náměstí 7 na pozemku parc.č.3071/1 a 3071/4 v k.ú. Dejvice ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy 

Z-1817 30/37 20.6.2013 ke změně názvu investiční akce SŠ A.KLARA, VÍDEŇSKÁ  P4-výstavba 
MŠ speciální 

Z-1748 30/38 20.6.2013 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
průmyslová škola na Proseku a 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 
- Čakovice 

Z-1802 30/39 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje 
znalostní ekonomiky Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Z-1797 30/40 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na 
trh práce Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Z-1800 30/41 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace 
počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita 

Z-1791 30/42 20.6.2013 ke schválení projektů v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a 
ke schválení projektu v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy 

Z-1687 30/43 20.6.2013 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

Z-1788 30/44 20.6.2013 k regulaci prostituce a o změně některých zákonů (zákon o regulaci 
prostituce) 

Z-1763 30/45 20.6.2013 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

Z-1708 30/46 20.6.2013 ke změně katastrální hranice Březiněves - Ďáblice 

Z-1812 30/47 20.6.2013 k návrhu prodeje bytových domů a zastavěných pozemků dle Pravidel 
postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a 
funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-1196 30/48 20.6.2013 k návrhu na majetkoprávní vypořádání podílového spoluvlastnictví formou 
reálného rozdělení pozemku parc.č. 1061 v k.ú. Podolí mezi Ing. Janem 
Slabým, Alenou Lippertovou, MUDr. Ivanem Holeyšovským a hl.m. Prahou 

Z-1693 30/49 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví 
České republiky právo hospodaření s majetkem státu pro Pražská 
kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví hlavního 
města Prahydle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Z-1702 30/50 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Braník a k.ú. Lhotka z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-1709 30/51 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vinohrady a k.ú. Vysočany z 
vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci", do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
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Z-1688 30/52 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Motol z vlastnictví České 
republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Pražská kanalizace 
a vodní toky, statní podnik "v likvidaci" do vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-1717 30/53 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2526/4 v k.ú. Hloubětín z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci", do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-1661 30/54 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí majetku v k.ú. Hlubočepy 

Z-1507 30/55 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Liboc a k.ú. Vokovice z 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro 
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-1579 30/56 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc. č.1091/14 ostatní plocha o 
výměře 733 m2 a parc. č. 1724/13 ostatní plocha o výměře 182 m2 v k.ú. 
Troja ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-1586 30/57 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 756 o výměře 49 m2 
v k.ú. Braník z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-1514 30/58 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Březiněves z vlastnictví 
společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy 

Z-1617 30/59 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Radlice z vlastnictví 
společnosti Skanska a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1621 30/60 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí vodních děl v k.ú. Libuš a k.ú. Kamýk z 
vlastnictví společnosti Oáza Nové Dvory a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1585 30/61 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů, splaškové kanalizace, 
výtlačného řadu kanalizační stoky a čerpací stanice odpadních vod v k.ú. 
Dolní Chabry z vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční 
a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1618 30/62 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí vodovodních řadů v k.ú. Kbely z vlastnictví 
společnosti Skanska a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1744 30/63 20.6.2013 k návrhu na bezúplatné nabytí 26 ks stožárů veřejného osvětlení, 
vybudovaných na pozemcích parc. č. 1389/1 a parc. č. 1390 v k.ú. 
Hloubětín z vlastnictví IPRO, s.r.o., IČO: 25620827 se sídlem Bartultovice 
86, 793 99 Vysoká do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1458 30/64 20.6.2013 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1960/7 v k.ú. Podolí z 
podílového spoluvlastnictví JUDr. Václava Rejfa (id. 1/2) a Jana Rejfa (id. 
1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1078 30/65 20.6.2013 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1597/1 k.ú. Dejvice z 
vlastnictví PaeDr. Richarda Pergla do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1654 30/66 20.6.2013 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4126/6, 4176/1 a 4176/5 vše 
k.ú. Modřany z vlastnictví PhDr. Marty Neumajerové do vlastnictví hl.m. 
Prahy 
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Z-1305 30/67 20.6.2013 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 93 v kat. území Sedlec z 
vlastnictví Českého svazu chovatelů do vlastnictví hlavního města Prahy 
za účelem majetkoprávního vypořádání stavby rekonstrukce komunikace 
Roztocká 

Z-1460 30/68 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2774/3 o výměře 158 m2, 
parc. č. 2776 o výměře 298 m2 a parc. č. 2778 o výměře 155 m2 v k.ú. 
Stodůlky z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví společnosti 3E 
PROJEKT, a.s., IČO: 25389092 

Z-1512 30/69 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2596/111 k.ú. Kobylisy, 
pozemku parc. č. 2183/159  k.ú. Žižkov a části pozemku parc. č. 3707/1 o 
výměře 7 m2 k.ú. Břevnov 

Z-1330 30/70 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 491/1 k.ú. Veleslavín o 
výměře 124 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1577 30/71 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3477/322 o výměře 33 m2 
k.ú. Břevnov 

Z-1082 30/72 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 899/1 o výměře 506 m2 v 
k.ú. Točná z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví spol. Letecké Muzeum 
Točná, s.r.o., IČO: 25672037 

Z-1568 30/73 20.6.2013 k návrhu úplatného převodu pozemku parc. č. 3115/32 k.ú. Strašnice o 
výměře 24 m2 

Z-1620 30/74 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1277/3 o výměře 7 m2 a 
části pozemku parc. č. 1277/1 o výměře 418 m2 k.ú. Liboc 

Z-1634 30/75 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2791/10 o výměře 934 
m2 v k.ú. Krč 

Z-1686 30/76 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod pozemků parc. č. 2133/2, 2133/3, 2133/4, 
2133/5 a 2133/6 v k.ú. Bubeneč, obec Praha o celkové výměře 28 m2 z 
vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti AUTO BÍLEK s.r.o. 

Z-1566 30/77 20.6.2013 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 4449/1 k.ú. Strašnice o 
výměře 222 m2 

Z-1649 30/78 20.6.2013 k návrhu na úplatný převod id. 426/525 pozemku parc. č. 584 o celkové 
výměře 1582 m2 v k.ú. Holešovice, obec Praha z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti Ferona, a. s. 

Z-1575 30/79 20.6.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.8/46 ze dne 21.6.2007 k 
úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 4261/177 v k.ú. Smíchov 
vlastníkům rodinných domů jako pozemky související se zastavěnými 
pozemky ve vlastnictví majitelů domů 

Z-1637 30/80 20.6.2013 k návrhu směny pozemků v k. ú. Liboc a Ruzyně za účelem 
majetkoprávního vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi Ondřejem 
Daczickým a hl.m. Prahou 

Z-792 30/81 20.6.2013 k návrhu směny části pozemku parc.č. 1021/2 o výměře 3 m2 a části 
pozemku parc.č. 1022/3 o výměře 55 m2 v k. ú. Košíře ve vlastnictví 
Šmukýřka Development s.r.o. za část pozemku parc. č. 1020/3 o výměře 
43 m2 v k. ú. Košíře ve vlastnictví hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 



Seznam usnesení  
30. Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 20. 6. 2013 

 
  

Tisk Č.usn. Schváleno Název materiálu 
 

Strana 6 z 7 

Z-1624 30/82 20.6.2013 k návrhu směny pozemku parc.č. 1708/1 o výměře 2904 m2 v k. ú. 
Řeporyje ve vlastnictví České dráhy a.s. za část pozemku parc.č. 2493/1 o 
výměře 156 m2,  pozemek parc.č. 2493/2 bez stavby bez čp. o výměře 75 
m2,  část pozemku parc.č. 2494/1 o výměře 27 m2,  část pozemku parc.č. 
2494/2 o výměře 42 m2, pozemek parc.č. 2494/3 o výměře 22 m2, 
pozemek parc.č. 2494/4 bez stavby bez čp. o výměře 109 m2, část 
pozemku parc.č. 2495/1 o výměře 759 m2, pozemek parc.č. 2495/2 bez 
stavby bez čp.  o výměře 60 m2, pozemek parc.č. 2495/3 bez stavby bez 
čp. o výměře 116 m2, pozemku parc.č. 2495/4 bez stavby bez čp. o 
výměře 233 m2 v k. ú. Vršovice ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1533 30/83 20.6.2013 k návrhu směny pozemku parc. č. 1512/3 o výměře 17 m2 a pozemku 
parc. č. 1517/13 o výměře 414 m2 v k. ú. Jinonice, pozemku parc. č. 
937/15 o výměře 66 m2 v k. ú. Kobylisy, pozemku parc.č. 13/2 o výměře 9 
m2, pozemku parc.č. 3319/7 o výměře 10 m2 v k. ú. Krč, pozemku parc.č. 
2319/2 o výměře 2 m2 a pozemku parc.č. 2323/2 o výměře 7 m2 v k. ú. 
Nové Město, pozemku parc.č. 4352/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Vinohrady ve 
vlastnictví České dráhy a.s. za pozemek parc. č. 4207 o výměře 537 m2 v 
k. ú. Vinohrady ve vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-1755 30/84 20.6.2013 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 9, Praha 11 a 
Praha 20 

Z-1756 30/85 20.6.2013 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 svěřené věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 1 

Z-1822 30/86 20.6.2013 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 13 a 
odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního města Prahy 
městským částem Praha 6, Praha - Čakovice, Praha - Dubeč a Praha - 
Satalice 

Z-1689 30/87 20.6.2013 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní výstavby platné 
do roku 1991 

Z-1818 30/88 20.6.2013 k návrhu usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy na uzavření 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 41445 "Hasičská zbrojnice Praha - 
Běchovice" 

Z-1832 30/89 20.6.2013 k návrhu usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy na uzavření 
smlouvy o dílo "Výstavba - hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy". 

Z-1626 30/90 20.6.2013 k návrhu na přijetí Partnerství hl.m.Prahy v oblasti cestovního ruchu pro 
rok 2013 

Z-1690 30/91 20.6.2013 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0666 formou účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 9 a MČ Praha 14 

Z-1715 30/92 20.6.2013 k návrhu na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha 
II. 

Z-1321 30/93 20.6.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob 
Národní síť Zdravých měst ČR 
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Z-1777 30/94 20.6.2013 k návrhu schválení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních 
služeb na lokální úrovni pro MČ Praha 1 - 22 

Z-1765 30/95 20.6.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 22/50 ze dne 13. 12. 2012 k 
návrhu na zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním 
městem Prahou v roce 2013 

Z-1655 30/96 20.6.2013 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické 
záchranné služby 

Z-1641 30/97 20.6.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu 
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 

 


