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Z-7614 10/1 17.10.2019 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy MUDr. Radimu 
Šrámovi, DrSc. 

Z-7545 10/2 17.10.2019 k návrhu na udělení bronzové medaile hlavního města Prahy Marii 
Zdeňkové 

Z-7635 10/3 17.10.2019 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 

Z-7618 10/4 17.10.2019 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-7646 10/5 17.10.2019 ke schválení projektů v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR 

Z-7690 10/6 17.10.2019 k ukončení partnerství mezi hlavním městem Prahou a Pekingem 

Z-7647 10/7 17.10.2019 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

Z-7652 10/8 17.10.2019 ke změnám ÚP SÚ HMP doporučeným určeným zastupitelem k ukončení 
pořizování 

Z-7668 10/9 17.10.2019 k návrhu zadání změny/úpravy ÚP - U 1345 (fáze "zadání", samostatně 
projednávaná) 

Z-7467 10/10 17.10.2019 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 2776 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 
CVZ IV) 

Z-7655 10/11 17.10.2019 k návrhu zadání změny - Z 2932 (fáze „zadání“, vlna celoměstsky 
významných změn V) 

Z-7667 10/12 17.10.2019 k návrhu na ukončení pořizování změny Z 1275 ÚP SÚ hl.m. Prahy (fáze 
„po schválení zadání“, vlna 06) 

Z-7670 10/13 17.10.2019 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 1411 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 07) 

Z-7671 10/14 17.10.2019 k návrhu změny ÚP a jejího vydání Z 1830 (fáze „návrh“ + „OOP“, vlna 07) 

Z-7727 10/15 17.10.2019 k Petici za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů 
Petřína a za přísný zákaz nové výstavby na Petříně 

Z-7658 10/16 17.10.2019 k dočasnému umístění 20 pláten obrazového cyklu Alfonse Muchy 
Slovanská epopej v majetku hl. m. Prahy na zámku v Moravském 
Krumlově 

Z-7665 10/17 17.10.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 1. skupina (fáze „zadání“, vlna 15) 

Z-7673 10/18 17.10.2019 k návrhu zadání změn ÚP - 2. skupina (fáze „zadání“, vlna 15) 

Z-7553 10/19 17.10.2019 k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS- Městskému 
sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2019 z rozpočtu kap. 07 - 
BEZPEČNOST 

Z-7653 10/20 17.10.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad 

Z-7634 10/21 17.10.2019 k poskytnutí účelové investiční dotace na studie proveditelnosti komunikací 
pro bezmotorovou dopravu pro Městskou část Praha 11 

Z-7629 10/22 17.10.2019 k návrhu na poskytnutí dotací pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a 
odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 2019 

Z-7678 10/23 17.10.2019 k návrhu na uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci - 
spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 4103 v k. 
ú. Strašnice a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin 
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Z-7622 10/24 17.10.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č.  2342/401, 2342/402, 
2342/403, 2342/404, 2342/406, 2342/408, 2342/412, 2342/413, 2342/415, 
2342/419, 2342/420, 2342/446, 2342/448, 2342/450 a 2342/453  v k.ú. 
Stodůlky, obec Praha, do vlastnictví hl. města Prahy 

Z-7588 10/25 17.10.2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000358/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
poskytnuté MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy 
v roce 2018 

Z-7495 10/26 17.10.2019 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 18 z 
rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního 
hl.m. Prahy 

Z-7657 10/27 17.10.2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 
INO/16/06/000347/2018 v souvislosti s vrácením části návratné finanční 
výpomoci městskou částí Praha 11 - akce přístavba ZŠ Květnového 
vítězství 57 (ORG 80450) 

Z-7682 10/28 18.10.2019 k návrhu na poskytnutí investiční dotace a návratné finanční výpomoci MČ 
Praha 11 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019  a k úpravě 
rozpočtu vl. hl.m. Prahy 

Z-7645 10/29 18.10.2019 k návrhu na změnu účelu finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 16 
v roce 2019 

Z-7441 10/30 18.10.2019 k záměru odboru HOM MHMP na realizaci veřejné zakázky "Ochrana a 
ostraha objektů hl. města Prahy" 

Z-7719 10/31 18.10.2019 k návrhu na využití předkupního práva ke stavbě č. e. 143 na pozemku ve 
vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Dolní Chabry 

Z-7423 10/32 18.10.2019 k návrhu na odstranění duplicitního vlastnictví - pozemky k.ú. Stodůlky 

Z-6929 10/33 18.10.2019 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc. č. 1448/108 k.ú. Dolní 
Počernice 

Z-7639 10/34 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 987/7, k.ú. Ruzyně 

Z-7640 10/35 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 2035/7, k.ú. Košíře 

Z-7540 10/36 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 3800/2 o výměře 608 m2 k.ú. 
Libeň 

Z-7481 10/37 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 496/115  k.ú. Střížkov 

Z-7592 10/38 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na 
pozemcích parc.č. 2387/1 a parc.č. 2387/2, k.ú. Zbraslav 

Z-7584 10/39 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 130/5 o výměře 4m2 v 
k.ú. Sedlec 

Z-7557 10/40 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č.146/3 v k.ú. Troja 

Z-7572 10/41 18.10.2019 k návrhu na úplatný převod pozemku par.č. 1882/2 v k.ú. Dubeč, obec 
Praha 

Z-7150 10/42 18.10.2019 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2385/9 a parc.č. 5867/6 v k.ú. 
Záběhlice z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví hlavního 
města Prahy 

Z-7214 10/43 18.10.2019 k návrhu na schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 345/4 
k.ú. Cholupice a části pozemku parc. č. 509/2 k.ú. Dolní Břežany 
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Z-7603 10/44 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku parcelní číslo 1452/2, v k.ú. 
Řepy, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-7474 10/45 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí komunikace, odvodnění, dopravního 
značení, chodníku, veřejného osvětlení, světelného signalizačního značení 
a pozemků v k.ú. Karlín z vlastnictví ČSAD Praha holding a.s. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7484 10/46 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce chodníku v ulicích Ctiradova a 
Vladislavova  a 2 trvalých připojení pro objekt (vjezdů do garáže) v k. ú. 
Nusle z vlastnictví společnosti MS Ctiradova, s.r.o. do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

Z-7625 10/47 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Michle, 
nově vybudované komunikace, nově vybudovaného chodníku, 3 ks 
uličních vpustí, 3 ks přeložených sloupů veřejného osvětlení vč. 
přeloženého kabelového vedení a 1 ks vyměněného sloupu veřejného 
osvětlení v k. ú. Michle z vlastnictví společnosti DÍVČÍ HRADY PRAHA 
s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7562 10/48 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí rekonstrukce komunikace, 6 ks veřejných 
parkovacích stání, 2 ks svislého dopravního značení, vodorovného 
dopravního značení, chodníku, přeložky 2 ks sloupů veřejného osvětlení 
včetně přeložky kabelového vedení a komunikační zeleně - 11 ks lípy 
stříbrné a trávníku v k. ú. Libeň z vlastnictví společnosti Real-Treuhand 
Reality s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7612 10/49 18.10.2019 k návrhu na bezúplatné nabytí zásobovacího zálivu s 1 parkovacím stáním, 
rozšíření chodníku, 1 ks svislého dopravního značení a vodorovného 
dopravního značení z vlastnictví společnosti U.D. - DEVELOP s.r.o. do 
vlastnictví hl. m. Prahy 

Z-7701 10/50 18.10.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy 
městským částem Praha 4,  Praha 7, Praha 11, Praha - Dolní Počernice, 
Praha - Královice, Praha - Nedvězí a odejmutí správy svěřených věcí z 
vlastnictví hl.m. Prahy městským částem Praha - Dolní Počernice, Praha 
16, Praha 21 

Z-7742 10/51 18.10.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy městské části Praha 3 

Z-7694 10/52 18.10.2019 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v kapitole 04 a 
poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti sportu 

Z-7626 10/53 18.10.2019 k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 
2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 20 

Z-7245 10/54 18.10.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie 
řemesel Praha - Střední škola technická, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 
Krč, 147 08 Praha 4 

Z-7244 10/55 18.10.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola 
elektrotechniky a strojírenství, se sídlem Jesenická 1, Praha 10 

Z-7241 10/56 18.10.2019 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 
a střední škola waldorfská, se sídlem Praha 4, Křejpského 1501/12 
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Z-7714 10/57 18.10.2019 k návrhu na úpravu Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, 
bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve 
vlastnictví hlavního města Prahy 

Z-7713 10/58 18.10.2019 k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících 
pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových 
domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví 
hlavního města Prahy 

Z-7663 10/59 18.10.2019 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 a odejmutí 
svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 14 (bytové 
domy, pozemky v k.ú. Černý Most) 

Z-7695 10/60 18.10.2019 k návrhu na změnu účelu ponechaných finančních prostředků na rok 2019, 
úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k 
návrhu na poskytnutí dotace městské části Praha 12 

 


