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Z-125 31/1 26.11.2009 k poskytnutí zúčtovatelné zálohy ve výši 900 000 tis. Kč Dopravnímu 
podniku hl.m. Prahy, a.s. formou účelového neinvestiční transferu v roce 
2009 

Z-003 31/2 26.11.2009 k návrhu na změnu účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hlavního 
města Prahy MČ Praha - Benice na základě usnesení ZHMP č. 26/1 z 23. 
4. 2009 

773 31/3 26.11.2009 k návrhu na přidělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy 
na rok 2009 

Z-063 31/4 26.11.2009 k návrhu na bezúplatné a úplatné nabytí pozemků v k.ú. Miškovice, 
Vysočany a Dejvice z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s 
majetkem státu pro Státní statek hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

641 31/5 26.11.2009 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 56/1, parc.č. 
53/3 z vlastnictví hl.m.Prahy a směny pozemků parc.č. 53/5, 53/4 a části 
pozemku parc.č. 57/3, parc.č. 57/2 ve vlastnictví hl.m. Prahy za část 
pozemku parc.č. 53/7 ve vlastnictví AutoFREIBERG spol. s r.o. všechny v 
k.ú. Břevnov  

692 31/6 26.11.2009 k návrhu úplatného převodu objektu bez č.p. na pozemku parc.č. 397/181 
v k.ú. Chodov 

Z-095 31/7 26.11.2009 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 4400/526 
o výměře 471 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti A care s.r.o.  

551 31/8 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 3298 o výměře 435 m2 v kat. 
území Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví PONCA spol. s r.o. 

Z-094 31/9 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3221 a parc.č. 3222 o celkové 
výměře 369 m2 v kat. území Modřany z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví společnosti  SOLID a.s. 

650 31/10 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 841 v kat. území Háje 
(LV 793) o výměře 223 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
Ing. Petra Partyka a MUDr. Vilmy Partykové  

Z-092 31/11 26.11.2009 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 649/10 o 
výměře 210 m2, k.ú. Ruzyně z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
PaedDr. Ireny Stejskalové 

656 31/12 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 141/1 o výměře 53 m2 (LV 
793) a parc.č. 141/2 o výměře 145 m2 (LV 793) v kat. území Háje z 
vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví  Iva Nováka a RNDr. Heleny 
Novákové,  za celkovou kupní cenu 762.300 Kč, tj. 3.850 Kč/m2 

387 31/13 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 2579/6 o výměře 140 m2, 
parc.č. 2579/7 o výměře 28 m2 a parc.č. 2579/11 o výměře 4 m2  vše v 
k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Otto Kechnera a 
Jany Kechnerové 

617 31/14 26.11.2009 k návrhu na schválení úplatného převodu částí pozemků parc.č. 2513/3 o 
výměře 68 m2 a parc.č. 2513/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Dejvice z vlastnictví 
hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Milana Korna a Ing. Martiny Kornové 

752 31/15 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 310/133 v k.ú. Michle o 
výměře 77 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti BORGO 
s.r.o.  
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Z-099 31/16 26.11.2009 k návrhu úplatného převodu pozemku parc.č. 4021/41 o výměře 30 m2 v 
k.ú. Strašnice z vlastnictví HMP do vlastnictví spol. K-Development, s.r.o. 
se sídlem Praha 1, Myslíkova 174/23 

Z-091 31/17 26.11.2009 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 70/1 o výměře 27 m2, 
k.ú. Motol z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Emila Kesselgrubera 

Z-104 31/18 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného v 
ulicích Železné, Rytířské, U radnice, Jilské, Hlavsově, Karlově, 
Staroměstském náměstí a Malém náměstí z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

Z-153 31/19 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného v rámci 
stavby Plynové osvětlení Praha 1 - Staré Město Celetná a stavby Bydlení 
Špitálka - v ulicích Na Špitálce a Na Kodymce z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s. 

768 31/20 26.11.2009 k návrhu na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do 
vlastnictví obce, pozemku parc.č. 642/18 v k.ú. Dolní Měcholupy, dle 
zákona č.92/1991 Sb. v platném znění 

Z-035 31/21 26.11.2009 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 1779/3 o výměře 724 m2 a 
parc.č. 1781/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Zbraslav do vlastnictví hl.m. Prahy 

707 31/22 26.11.2009 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 557/7 k.ú. Lahovice o 
výměře 546 m2 a části pozemku parc.č.1212/1 k.ú. Velká Chuchle o 
výměře 2121 m2 z vlastnictví JUDr. Jana Kavalírka do vlastnictví hl.m. 
Prahy pro realizaci stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0002 - Kanalizace 
Lahovičky 

Z-102 31/23 26.11.2009 k návrhu na směnu objektu č.p. 2447, včetně technologie kotelny VOK 7 v 
k.ú. Stodůlky za nově vybudovanou technologii plynové kotelny v 
prostorách objektu společnosti Lidl Česká republika v.o.s. na pozemku 
parc.č. 2342/237 k.ú. Stodůlky se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

754 31/24 26.11.2009 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 11/33 ze dne 
29.11.2007 k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 999/2 k.ú. 
Ruzyně o výměře 320 m2 z podílového spoluvlastnictví Havlové Heleny, 
MUDr. Poštové Miluše, MVDr. Rákose Jiřího a Rákose Stanislava do 
vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č. 0117 TV Zbuzanská 

Z-097 31/25 26.11.2009 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 14/19 ze dne 
28.2.2008 k návrhu na úplatné nabytí částí pozemku parc.č. 846/2 v k.ú. 
Písnice do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-114 31/26 26.11.2009 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2009 
v kap. 01 a v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace městským 
částem hl.m. Prahy 

Z-089 31/27 26.11.2009 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 11 

Z-135 31/28 26.11.2009 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 3, Praha - 
Šeberov a Praha - Troja 
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Z347 31/29 26.11.2009 k návrhu změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti 
SMT MHMP 

805 31/30 26.11.2009 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední 
odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 

Z-129 31/31 26.11.2009 k návrhu na změnu charakteru části účelové investiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2009 MČ Praha - Vinoř na Přístavbu ZŠ a MŠ 
(ORG 40843)  

Z-074 31/32 26.11.2009 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s postupem realizace projektů 
financovaných z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost  

Z-088 31/33 26.11.2009 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-080 31/34 26.11.2009 k návrhu na bezúplatné nabytí 11 stožárů veřejného osvětlení, komunikace 
včetně dešťové kanalizace, silničních vpustí a jejich přípojek a pozemků 
parc.č. 2242/7, parc.č. 2243/6, parc.č. 2241/18, parc.č. 2635/28 a parc.č. 
2244 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Ing.Miloslava Nováka a MUDr. Evy 
Novákové do vlastnictví hl.m. Prahy 

Z-058 31/35 26.11.2009 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 05 - zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové investiční dotace MČ Praha 11 

Z-103 31/36 26.11.2009 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 05 - zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové dotace MČ Praha 11 

Z-105 31/37 26.11.2009 k návrhu na rozdělení rezervy v grantovém řízení HMP v sociální oblasti 
pro rok 2009 

730 31/38 26.11.2009 k návrhu na úplatný převod souvisejícího pozemku parc.č. 844/1 o výměře 
776 m2 v k.ú. Vršovice z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek Kodaňská 1399/75 

726 31/39 26.11.2009 k úplatnému převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby 
platné do roku 1991 

Z-057 31/40 26.11.2009 k návrhu na úpravu finančních prostředků v rámci kapitoly 05 

Z-116 31/41 26.11.2009 k návrhu zadání celoměstsky významných změn II Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy 

Z-118 31/42 26.11.2009 ke konceptům řešení změn 07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy 

747 31/43 26.11.2009 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 27/39 ze dne 
28.5.2009 - k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných staveb a objektů v roce 2009  

Z-068 31/44 26.11.2009 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 27/39 ze dne 
28.5.2009 - k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově 
významných staveb a objektů v roce 2009 

Z-007 31/45 26.11.2009 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 
2009 z kapitoly 06 - KULTURA formou účelové dotace MČ Praha - Dolní 
Počernice 

Z-017 31/46 26.11.2009 k návrhu na dofinancování lékařské služby první pomoci v souvislosti s 
vyhlášeným nejvyšším stupněm pandemického rizika chřipky H1N1 
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783 31/47 26.11.2009 k návrhu na privatizaci zdravotnického zařízení Poliklinika Vinohrady, 
Vinohradská 1513/176, Praha 3, formou bezúplatného převodu na hl.m. 
Prahu 

Z-015 31/48 26.11.2009 k návrhu na uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních 
prostředků městským částem hl.m. Prahy  

Z-034 31/49 26.11.2009 k návrhu na uvolnění účelově vázaných neinvestičních finančních 
prostředků městským částem hl.m. Prahy  

Z-107 31/50 26.11.2009 k návrhu na úplatné nabytí lesního pozemku parc.č. 1365 k.ú. Jinonice o 
celkové výměře 22 010m2 z podílového spoluvlastnictví paní Jany Zejdové 
a Jaroslavy Schürrerové do vlastnictví hl.m. Prahy 

742 31/51 26.11.2009 k návrhu na bezúplatné nabytí mostů přes pozemní komunikaci Freyova a 
pozemní komunikaci Poděbradská z vlastnictví B.C.D. s.r.o. do vlastnictví 
hl.m. Prahy. 

652 31/52 26.11.2009 k návrhu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů pro PID v kapitole 03 - 
Doprava 

729 31/53 26.11.2009 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na r. 2009 v 
kap. 03 - doprava za stavby městského okruhu 

Z-130 31/54 26.11.2009 k petici „za spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek 
pro všechny občany hl. m. Prahy“ 

Z-060 31/55 26.11.2009 k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP 

 


